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RESUMO 

 

O trabalho analisou a cobertura da Operação Rodin nos dois jornais diários de Santa 
Maria: Diário de Santa Maria  e A Razão. A Operação Rodin foi deflagrada em 
novembro de 2007, em ação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal, 
Receita Federal e Justiça Federal que desbaratou esquema fraudulento que teria 
desviado R$ 44 milhões dos cofres públicos por meio de fraudes em contratos entre o 
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com a Fundação de Apoio à Ciência e 
Tecnologia (Fatec) – órgão veiculado à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
A análise deteu-se na cobertura da Operação Rodin através de “leitura” dos títulos-
manchete publicados durante os meses de eclosão do fato – novembro e dezembro de 
2007 A partir da discussão de conceitos como midiatização, campos sociais, 
acontecimento, noticiabilidade e especificidade do jornal, fez-se uma análise das 
estratégias discursivas utilizadas pelo Diário de Santa Maria e A Razão na construção 
de suas manchetes acerca da Operação Rodin. O estudo mostrou que por meio de 
diferentes modos de enunciação, os jornais proferem sentenças condenatórias denotando 
embates entre o campo midiático com as demais instituições envolvidas. 

 

Palavras-chave: Midiatização; Campos Sociais; Jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The study analyzed coverage of Operation Rodin in two daily newspapers is Santa 
Maria – Diário de Santa Maria  and A Razão. Operation Rodin was initiated in 
November 2007 by a joint effort of the Federal Police, Federal Prosecutor's Office, 
Internal Revenue Service and Federal Court they have thwarted a scam that would have 
diverted U.S. $ 44 million of public funds through fraud in contracts between the State 
Department Transit (Detran) with the Foundation for Support of Science and 
Technology (Fatec) - body conveyed to the Federal University of Santa Maria (UFSM). 
Analysis deteu in the coverage of Operation Rodin by "reading" of evidence-featured 
published during the months of the outbreak of the fact - in November and December 
2007. From the discussion of concepts such as media coverage, social fields, events, 
news and specificity of the newspaper, did an analysis of the discursive strategies used 
by DSM and AR in the construction of their headlines about Operation Rodin. The 
study showed that using different modes of enunciation, newspapers utter sentences 
denoting clashes between the media field with the other institutions involved. 

 

Key-words: Mass communications; Social fields; newspapers  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Recentemente, pode-se acompanhar as denúncias de irregularidades em 

contratos fraudulentos envolvendo a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e o 

órgão estadual do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). De acordo com os fatos 

noticiados pela mídia, a fraude consistia na contratação de empresas terceirizadas para 

fazer ou renovar carteiras de habilitação, além do superfaturamento de serviços. 

Denominada Operação Rodin – a ação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público 

Federal, Receita Federal e Justiça Federal – evidenciou bem o conflito entre os campos 

sociais e midiático. Deflagrada no mês de novembro de 2007, a Operação Rodin teve 

uma ampla cobertura do caso pela imprensa local – de Santa Maria – e igualmente da 

imprensa estadual.  

Ao mostrar o envolvimento de diversos atores sociais denunciados pela 

justiça por serem da cidade de Santa Maria – onde se arquitetou e eclodiu a operação, e 

também por envolver personagens da política estadual, além da citação de nomes que 

compõem ou que já fizeram parte do governo estadual – a operação ilustra o confronto e 

o embate discursivo entre a mídia e os diversos campos, entre os quais o político, 

policial, judicial e educacional. 

É plausível cogitar que talvez a repercussão, e mesmo as implicações para os 

atores envolvidos na Operação Rodin, não tivesse toda essa amplitude e exposição, caso 

ainda vivêssemos numa “sociedade dos meios” ao invés de uma “sociedade 

midiatizada” como lembra Fausto Neto (2008, p.89). O que o campo midiático fez 

desde o surgimento da Operação Rodin através do uso do discurso foi estruturar um 

processo que conflitou os demais campos e atores envolvidos por meio de sua própria 

lógica, ao fazer uso da fala jornalística para operacionalizar as relações entre o campo 

midiático e as demais instituições.  

A mídia por meio de suas próprias operações e articulações acaba por selar a 

sua visão dos acontecimentos de maneira a incutir o que e como deve ser abordado 

determinado acontecimento – mesmo que depois os receptores (leitores) façam suas 

próprias interpretações. Trata-se de um modelo híbrido que se apropria das falas e das 



propriedades de outros campos para assim poder enunciar a sua fala jornalística. Nem 

por isso pode-se dizer que a mídia constitua-se num modelo autoritário e retrógrado. 

Mas sim de um arquétipo amplo e complexo que age como mediador das relações entre 

sociedade e demais campos.  

Cabe aos jornalistas atuarem nessa linha tênue entre a sociedade e os demais 

atores sociais. A mídia delega para si a incumbência de tutor nesse processo de 

intermediação social. Como paladinos que guardam para si um importante bem, os 

jornalistas atuam como árbitros nessa interação social existente entre campo jornalístico 

e demais instituições. E como tal, acabam enunciando e anunciando veredictos – 

sentenças de absolvição e condenação de atores e instituições sociais – de maneira que a 

sua atuação acaba por subjugar a atuação dos outros atores que compõem o tabuleiro 

nesse jogo de construção de sentido na esfera social.  

Assim, a fala jornalística ao apropriar-se das falas das demais instituições dá 

a sua própria tradução, o recorte dos relatos de acordo com a sua própria linguagem. 

Como define Alsina (2009), o jornalista é um leitor privilegiado dos fatos, e faz dessa 

premissa uma condição diferenciada para que possa arquitetar e estruturar de forma que 

contemple as suas intenções e conveniências. Ao agir dessa maneira na construção da 

notícia, o jornal faz uso de um discurso aglutinador e, principalmente, eloquente que 

amplia e maximiza a capacidade do fluxo de informações.  

Mais do que um artifício ou ferramenta para a mera disposição de matérias 

acerca do mundo, o jornal é um dispositivo que agrega para si uma série de tarefas e de 

referências que dão sustentação e legitimidade ao processo de enunciação e de 

construção de sentidos do mundo atual.  

Frente ao exposto, o objetivo da pesquisa foi frente às leituras prévias dos 

jornais Zero Hora, Correio do Povo, além do Diário de Santa Maria  e A Razão  para 

verificar em que medida a Operação teve repercussão nas mídias do Rio Grande do Sul. 

Por questões de tempo, viabilidade e delimitação optou-se por fazer a análise apenas 

nos dois jornais diários de Santa Maria. Depois da seleção do material publicado na 

eclosão da Operação – novembro e dezembro de 2007 – optou-se pela análise dos 

títulos-manchetes, totalizando 14 do DSM e nove do AR.  

Conforme a autora Maria Helena Michel (2005) sobre o método científico 

aqui empregado, pode-se dizer que a pesquisa é qualitativa, de caráter descritivo e 

analítico, constituindo-se em um estudo de caso. Mesmo que não tenha sido realizada 

uma pesquisa sobre a totalidade e a complexidade do objeto, trata-se de um estudo 

singular acerca dos modos como as mídias impressas locais cobriram a Operação Rodin. 



Para tal, utilizaram-se algumas técnicas de pesquisa específica, como a observação e 

algumas ferramentas da análise de discurso com o propósito de mapear as vozes 

envolvidas na Operação Rodin, assim como a identificação de sentidos.  

Trata-se, portanto, de um estudo de caso já que o objetivo foi contemplar um 

fato acontecimento contemporâneo, pois o estudo de caso permite a observação direta 

de determinado evento através de uma investigação empírica. Nesse método, é 

permitido o estudo de casos de maneira isolada. Constitui-se numa pesquisa de campo 

com caráter técnico.  

Segundo Maria Helena Michel (2005), em Metodologia e Pesquisa 

Científica em Ciências Sociais o propósito dessa técnica de pesquisa caracteriza-se por 

ser um: 
“estudo de uma unidade, ou seja, de um grupo social [...] entre outros, com o 
objetivo de compreendê-los em seus próprios termos. [...] Se procura reunir o 
maior número de informações, utilizando-se variadas técnicas de coleta de 
dados, com o objetivo de apreender todas variáveis da unidade analisada e 
concluir, indutivamente, sobre as questões propostas na escolha da unidade 
de análise. Sua vantagem está na possibilidade de penetração na realidade 
social, o que não é conseguido no estudo quantitativo” (MICHEL, 2005, 
p.55). 

 

Dessa maneira, o trabalho monográfico divide-se de tal maneira: no primeiro 

capítulo discutem-se conceitos de midiatização e campos sociais. No segundo, são 

tratados conceitos como a especificidade do jornal e estratégias de construção da 

notícia; também se faz menção a alguns estudos de coberturas jornalísticas. Já no 

terceiro capítulo, trata-se da análise do caso Rodin bem como as suas estratégias 

metodológicas, a análise dos fatos, assim como a dos campos e à referência aos atores 

envolvidos.  

 

1. 1.  Midiatização e Campos Sociais 

Não se pode falar em processo de midiatização no momento atual em que 

vive a sociedade sem inseri-la e relacioná-la com os demais campos. O processo de 

midiatização está intrinsecamente ligado aos campos sociais e perpassa por relações (in) 

tensas com um sem-número de atores e de instituições que compõem as relações em 

sociedade. A crescente demanda de acontecimentos que viram notícias, a qual a 

sociedade é crivada diariamente, exige do campo midiático uma postura e uma conduta 

que contemple (ao menos) parte de toda essa gama de acontecimentos. Por ser um 

sujeito privilegiado – a mídia fica incumbida de ser a mediadora e a reguladora das 

relações em sociedade.  



Para orquestrar todo esse amplo e complexo sistema – o campo midiático faz 

uso da fala jornalística que lhe é própria. Essa fala única é condição sine qua non para 

dar o recorte e a tradução daqueles acontecimentos-notícias. Mas como toda e qualquer 

relação – nem sempre é harmônica. As animosidades e as hostilidades se dão em 

diferentes níveis e acarretam em embates discursivos, imbróglios e infortúnios devido 

ao conflito de interesses de ambos os envolvidos – compreendidos entre o campo 

midiático e todas as outras instituições seja política, e assim por diante. Nesse processo, 

a mídia agenda e tematiza aquilo que será discutido pelos outros campos sociais 

decidindo o que será noticiado.  

Pode-se dizer que a realidade que se conhece é construída por intermédio da 

atuação da mídia e só ganha corpo no momento em que é inserida na agenda pública. 

Cabe à mídia a mediação e a construção do conteúdo que chega aos indivíduos de tal 

maneira que esses sujeitos desenvolvam opiniões e emitam pareceres embasados em 

informações produzidas pela mídia. Todo esse processo de midiatização envolve os 

campos sociais e não se constrói por si só, deve ser levado em consideração também as 

vivências culturais dos receptores e suas relações com os demais campos como igreja, 

família, escola, amigos.  

Tal processo comunicacional e de produção de sentidos faz-se presente nas 

interações sociais, pois é através da midiatização que ocorre também o agendamento das 

conversas sociais. Essa produção e reprodução de mensagens realizadas pela mídia 

acabam por nortear as relações do campo midiático com os demais ao servirem de 

referência para o grande público. Por meio dessa produção de sentido social pode-se 

entender o funcionamento do campo midiático e da sociedade numa relação cada vez 

mais midiatizada. 

O processo de midiatização entre os campos sociais e a mídia constitui-se 

numa relação, por vezes, confusa e conturbada, o que será mais detalhado na sequência. 

O recorte e o enquadramento dos acontecimentos ficam ao encargo dos produtores da 

notícia – os jornalistas – sujeitos privilegiados que fazem uso de suas discursividades 

para construir a realidade dos fatos.          

 

2.   O processo de midiatização 

A ideia de que algo para existir tem que estar em evidência, e 

necessariamente tenha que aparecer na mídia, parece voz corrente. Diante dessa nova 

realidade, surgem novas ambiências e a reconfiguração da sociedade em que algo para 

existir deve ser noticiado. A chancela para que se tenha a certeza e a confirmação se dá 



única e exclusivamente pela materialização de um fato e/ou acontecimento 

transformado em notícia pela sua visualização em alguma mídia.  

Com isso, as informações hoje não são mais simplesmente “representadas” 

como indica Sodré (2002, p.17). Dessa maneira, expandem-se os artifícios e 

dispositivos midiáticos tradicionais. O autor ressalta que os “fatos e coisas” são 

“reapresentados”.  A midiatização da sociedade traz indagações e reflexões que dividem 

pesquisadores e estudiosos sobre o conflito existente no embate discursivo entre os 

diversos campos sociais e o midiático. 

Como apregoa Gilberto Gomes (2006, p. 113) esse “bios midiático” age 

“profundamente no tecido social”. Evidencia-se que essa mudança abrupta ocasionada 

pelo campo midiático nas relações em sociedade acabou por criar um “bios virtual” que 

reconfigurou em um novo modo de ser do dia-a-dia através da midiatização da 

sociedade. E a Operação Rodin encaixa-se nesse novo paradigma que tece as relações 

entre o campo midiático e o campo social. Aonde a mídia exerce papel como campo 

central que norteia as relações e dá o tom do tensionamento entre os demais campos. 

Essas operações ocorrem de seu processo discursivo de produção de sentido para 

construir o discurso em torno do campo midiático.  

Ao agir como interlocutor dos acontecimentos e dos fatos relacionados à 

Rodin, o campo midiático constrói os sentidos acerca dos atores da Operação através de 

uma mediação própria dos fatos. Como lembra Gomes (2006, p.121), acaba por dar sua 

própria “compreensão e interpretação da realidade”. Esse modus operandi é o que o 

autor chama de “reconfiguração de uma ecologia comunicacional”. E ao proceder dessa 

maneira, a mídia imprime a compreensão da sociedade e mesmo a interpretação da 

realidade pelo campo midiático.  

Esse comportamento das mídias cria uma nova ambiência da sociedade – o 

bios midiático – que possui uma ética própria que se mostra conflituosa com os demais 

campos, que acirra e proporciona esse tensionamento com os campos político, 

institucional, judicial, policial e ideológico. Como elucida Gomes (2006, p.121), essa 

conduta também levanta questionamentos éticos e morais ao dizer que “a mídia possui 

uma ética própria (para além dos principais morais) que sintetiza o fenômeno da 

midiatização hoje”.   

O Caso Rodin como tantos outros em que há a existência de múltiplas vozes 

e campos conflitantes reitera o surgimento de uma nova ordem e um novo modo de 

perceber e de se perceber no mundo. Não mais de maneira passiva. E sim de forma pró-

ativa e atuante. Como coloca Gomes (2006, p.134) em que essa “nova ambiência” 



deriva de “um salto qualitativo no modo de construir sentido social e pessoal”. Ao expor 

os atores e instituições envolvidas na Operação Rodin, os dois periódicos locais A 

Razão e Diário de Santa Maria promovem a enunciação dos fatos e a ordenação dos 

acontecimentos de maneira que os demais campos – político, jurídico, institucional – 

ficam sob os ditames do que o campo midiático delega como sendo determinante para 

tal acontecimento se torne notícia. 

Essa mudança em sociedade tece novos laços de convivência não mais pelas 

instituições clássicas – como família, Igreja, Estado – e sim, através das mídias em que 

todos se encontram pelo bios midiático, em uma constante tecno-interação como 

conceitua Sodré (2002). As relações em sociedade dão-se norteada pela mediação – 

derivada da conjugação de “uma operação simbólica”, como mostra Santuc, citado por 

Gomes (2006), através da relação entre signos, mensagens, discursos, ações. 

Numa abordagem para a compreensão do conceito de midiatização proposta 

por Verón (1997), o autor destaca que a mídia ocupa lugar central na sociedade, o 

esquema abaixo seria “uma representação esquemática como esta simplifica 

grosseiramente a extraordinária complexidade dos fenômenos da midiatização”. Logo, 

mostra-se imprescindível compreender que a mídia, enquanto instituição, realiza a 

mediação entre os campos sociais e atores sociais. E, ainda, demonstra a propriedade de 

relacionar-se tanto de maneira isolada quanto simultaneamente podendo, mesmo, ser a 

única forma de ligação entre ambos. 

De acordo com o autor, as relações sociais advindas pela prática da mídia 

condicionam o comportamento e o agir das pessoas no seu cotidiano, conforme o 

esquema abaixo: 

Quadro 01 - Esquema simplificado da Semiose da Midiatização por Véron (1997) 

 

 

 

 

 

 

 

Como bem lembra Sodré (2002, p.11), a comunicação não se dá mais de 

maneira “centralizada, vertical e unidirecional”. Essa mudança abrupta é uma das 
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ao multimidialismo” .  Todas essas variações podem ser notadas na cobertura dos fatos 

da Operação Rodin, em que os atores sociais envolvidos convergem em um único 

campo – o midiático – onde os demais campos da polícia, justiça, político acabam por 

convergir em uma direção: àquela determinada pelo campo midiático.  

A essa situação que se forma, pode-se fazer menção ao que Sodré (2002, 

p.17) coloca como os fatos sendo “reapresentados a partir de um novo modo de auto-

representação social, um novo regime de visibilidade pública”. O autor faz uso da 

expressão “ciberocracia” para definir a fase em que a sociedade contemporânea vive 

marcada pela dualidade entre “tempo real e espaço virtual” ao trabalhar de maneira à 

reconfigurar a “relação espaço-temporal clássica”.  

Conforme Gomes (2002, p. 24), esse modo de reproduzir um sistema social 

através da utilização “da informação ou do saber” dá-se o nome de “reflexividade 

institucional”. A normativa deste modelo implica em viver no “interior das 

tecnointerações” de maneira que as relações são construídas por uma constante 

interatividade. À medida que se dá a cobertura dos fatos da Operação Rodin pelos 

jornais A Razão e o Diário de Santa Maria, a mídia tenta “requalificar a vida social” ao 

imprimir sua visão dos fatos pela ótica do campo midiático ao tentar redefinir o espaço 

público “na construção da realidade social”.  

Os fatos são construídos de maneira que se entrelaçam de um jeito que os 

jornais acabam por pautar as conversas em sociedade ao elencar aqueles acontecimentos 

dignos de serem semantizados. Faz-se presente a teoria da agenda setting – em que a 

mídia organiza pautas, estruturando-as e reestruturando-as de maneira a montar uma 

agenda coletiva.  

Mais do que pautar as conversas em sociedade, o campo midiático 

transcendeu a “sociedade dos meios”. Faz-se coro ao que Fausto Neto (2008, p.89) 

assinala como a época de uma “sociedade midiatizada”. O autor mostra com precisão as 

transformações acontecidas no campo midiático – que acabou por ter maior autonomia e 

transformou os contratos de leitura assim como as relações de “produção e recepção de 

discursos midiáticos”. Cabe aos meios de comunicação não somente operar como 

agente de mediação, mas também assegurar ao público um nicho de confiabilidade ao 

tecer relações com os “sistemas abstratos”.  

A midiatização ainda oferece através dos trabalhos de seus “peritos” – que 

ficam incumbidos de dar sentido e minimizar as complexidades existentes em conceitos 

e problemáticas do dia-a-dia. Ao orquestrá-las, conforme a sua própria lógica, por meio 

da fala jornalística, a mídia também delegou para si a função de agilizar uma maior 



simplificação dos fatos através da “redução de complexidades, regulação interativa e de 

redução de riscos”. A essa posição de destaque – de mediador e de construtor de 

realidades com os demais campos e atores – Fausto Neto (2008, p.92) explica que a 

mídia acaba por operar suas funções de acordo com essa “nova ordem comunicacional”. 

Essa midiatização estabelece “novos regimes de discursividades” que acabam por 

equiparar os discursos e também por dar autonomia aos agentes envolvidos com suas 

idiossincrasias próprias e “regras específicas”. 

Fausto Neto (2008, p.93) atenta para a maximização da midiatização ao 

espalharem-se por novos nichos com suas tecnologias, proporcionando “novas formas 

de vida” ao reconfigurar as interações entre os atores sociais colocando produtores e 

consumidores numa mesma dimensão. Nessa realidade, todos estariam aptos a se 

conhecer e a se reconhecer. O diferencial estaria na capacidade de não haver mais 

necessidade de representar objeto algum, “pois tudo estaria contido nas múltimas 

relações e co-determinações”.  

Como lembra o autor, o que acontece é uma reformulação nos processos de 

enunciação da realidade da sociedade – não mais passível de ser dado como um 

fenômeno elucidado pela linguagem. Agora arquitetado sob “novos modelos de 

interação”. Ao desempenhar papel de “sujeito” – a cultura midiática – constrói seu 

modus operandi de maneira que as suas estruturas de interação social desenvolvem uma 

“atividade analítica”, cujo modus operandi – gramáticas, regras, estratégias – geram 

“operações auto-referenciais engendradas no dispositivo, inteligibilidades sobre as quais 

a sociedade estruturaria suas novas possibilidades de interpretação”. 

Ao que se apregoou como a transformação da “sociedade dos meios” para a 

“sociedade midiatizada”, é que essa última constrói via mecanismos próprios uma 

“determinada realidade”. Ao proceder de maneira a observar outros campos, a mídia 

opera como “redutor de complexidade por conta de sua própria autonomia operacional 

de natureza tecno-simbólica”. Outra conceituação importante que o autor traz é a de 

“feixe de relações”, que seria uma das nuances da midiatização gerada a partir das 

novas relações entre as instituições e os atores sociais. 

Outro recurso mencionado por Fausto Neto (2008, p.99) é o do “filtro – 

estrutura mediadora incumbida de ser o ‘guardião do contato’” entre produtores e 

receptores. Estaria também ao encargo da seleção e interpretação de acontecimentos. 

Toda essa estrutura ancorada sob um “leitor presumido” norteado pela “lógica e os 

ventos da midiatização”. 



O autor deduz que a autonomia do campo midiático para produzir contratos 

de maneira a envolver os leitores leva em consideração a “existência do ‘outro’”, 

incluindo-o como “parceiro do contrato”, estratégia que fecharia o “circuito de 

sentidos”. O que Fausto Neto (2008, p.102) evidencia ao tratar do tema midiatização é 

que ainda há muito a ser percorrido para desvendar a “incompletude analítica da 

midiatização (jornalística)”. O autor reitera ser irrealizável através dos processos de 

midiatização “fechar circuitos de sentidos apenas por suas operações de auto-

referências”. 

A epígrafe acima  explicita bem a convivência do campo midiático com as 

demais instituições e atores sociais. Uma vez que cabe ao campo dos media1 a tarefa de 

dar forma, construir e enunciar os acontecimentos que permeiam o cotidiano da 

sociedade. É na fala jornalística que se arquiteta a construção da enunciação de sentidos 

e da produção textual que irão inteirar os leitores de determinados acontecimentos. Cada 

instituição possui seu próprio capital, o campo jornalístico trabalha com um bem que se 

diferencia dos demais – trata-se de um bem simbólico, o discurso.  

Dessa maneira, pela função que lhe é atribuída de gerenciar a natureza 

conflituosa da vida moderna (Rodrigues, 1999), a mídia acaba por interferir na 

jurisdição de outros campos. Essa postura, por vezes contestada e mesmo execrada por 

outras instituições e atores sociais, acaba sendo preponderante no modus operandi 

jornalístico por ter nas mídias uma forma única de apropriar-se e de reproduzir falas e 

contextos de outros campos. A posição privilegiada e, na maioria das vezes, de destaque 

do campo midiático mostra a sua capacidade de articulação e de mobilização dos 

demais atores sociais em torno de sua órbita por fazer uso de uma linguagem própria, 

direta, concisa e aglutinadora que transcende normas e convenções que muitas vezes 

prevalecem em outras instituições. 

  

2.1. Os campos sociais, o midiático e o jornalismo 

Ao contrário de outras instituições que possuem um discurso próprio, por 

vezes até convencionado, a mídia possui peculiaridades e idiossincrasias que acabam 

por imbricar aos demais campos. O discurso midiático caracteriza-se por ser claro e 

preciso, atuando como uma espécie de facilitador por “funcionar aparentemente sem 

intermitência nem vazios” (RODRIGUES, 2002, p.217). O autor destaca que ao agir 

como um facilitador junto aos demais atores sociais, o modus operandi do campo 
                                                
1  Vai ser padronizado o termo em português – mídias e não media. 



midiático pode passar a impressão aos demais campos e instituições de ser detentor da 

legitimidade. O risco dessa conduta do discurso midiático para com as outras 

instituições fica expressa no que Rodrigues (2002, p.223) aponta como sendo a 

“reelaboração dessacralizante dos diferentes discursos institucionais”. 

Para as outras instituições, ao agir dessa maneira, o discurso midiático fere a 

legitimidade dos “discursos especializados (dos demais campos)”. Uma das dificuldades 

existentes no campo midiático é poder mensurar e dimensionar o que é próprio e 

palpável ao seu nicho e aquilo que não é de sua especificidade e que foge de sua alçada. 

Ao mesmo tempo, ao tentar delimitar o que é competência ou não do discurso midiático 

corre-se o risco de restringir o que Rodrigues afirma ser a função do campo midiático – 

uma vez que a “instituição midiática” age como “cimento homogeneizador da vida 

coletiva”. 

Toda essa relação entre o campo midiático com os demais campos não se dá 

apenas com o registro dos fatos que permeiam o cotidiano. Essa estrutura complexa vai 

além da função referencial e está embasada e representada pela função fática através da 

“manutenção do contato com o público”.  

Essa preocupação levantada por Rodrigues (2002) fica visível no caso da 

Operação Rodin e na cobertura realizada pelos jornais A Razão e Diário de Santa Maria 

ao mostrar o enfrentamento do campo midiático com os demais atores e campos. As 

diferentes vozes relatadas na cobertura realizada pelos periódicos demonstram não só a 

apropriação dos demais campos pelo campo midiático como também evidenciam outro 

problema: a delimitação do discurso midiático.  

A distinção do discurso midiático está na inviabilidade e talvez mesmo na 

impossibilidade de sua legitimidade não poder ser delimitada “pelas fronteiras de um 

domínio restritivo da experiência”. Para deixar mais claro, o autor delineia todo o 

discurso midiático como sendo exotérico.   

Essa tensão existente entre aquilo que é próprio do nicho do campo 

midiático e o que não é fica explícita nos embates discursivos e na apropriação das 

competências dos discursos por parte da mídia em relação às outras instituições. 

Exemplo disso são os constantes tensionamentos discursivos entre os campos político e 

jurídico que norteiam a Operação Rodin, e que serão mostrados na última parte do 

trabalho. De acordo com Rodrigues (2002, p.225), a instituição midiática ao querer 

delegar para si a compreensão e mesmo a utilização de discursos de outros campos 

acaba por apropriar-se de outros discursos que tem por objetivo “naturalizar o recorte 

arbitrário [...] que as instituições detêm sobre eles”.  



Mas a função principal do discurso midiático passa em atenuar 

incompatibilidade entre os discursos dos demais campos. A atuação do discurso 

midiático visa minimizar a falta de compatibilidade existente entre os demais campos. 

Rodrigues (2002, p.226) defende que o campo midiático ao atuar nesse “processo de 

esvaziamento da conflitualidade” confere-lhe a função de mediação.  

A instituição midiática ao ficar encarregada de contemporizar as relações e 

as tensões existentes entre os demais atores acaba por condicionar e alterar as relações 

de funcionamento dos campos. 

Dessa maneira, vale questionar e até conjecturar que a não intervenção da 

mídia pode sentenciar algo como passível de ser noticiado ou não. Uma variável 

preocupante sinalizada por Rodrigues (2002, p.227) evidencia que “aquilo que não seja 

objeto de sua intervenção mediadora não tenha existência socialmente reconhecida”. 

Logo, pode-se indagar se mesmo havendo um suposto esquema de desvio de dinheiro 

público através de subcontratações de empresas terceirizadas por meio de contratos de 

fundações ligadas à Universidade Federal de Santa Maria para fazer ou renovar carteiras 

de habilitação se fosse noticiado pelas instituições midiáticas não teria existência 

pública.  

O campo midiático tem como finalidade a “manutenção do contato com o 

público”. Essa manutenção é feita por meio do discurso – principal artifício da 

instituição midiática – que faz uso de outros artífices como a “fluidez e a 

heterogeneidade”  que acaba por ocultar outros “processos de gestação”.  

Uma das estratégias de compatibilização – o que ele chama de 

“esvaziamento da conflitualidade” – que seria um dos recursos para minimizar os 

embates entre o campo midiático e as demais instituições, vê-se que nem sempre essa 

tentativa de compatibilidade é exitosa.  

Essa sistemática vê-se ferida em vários momentos no decorrer das matérias e 

títulos-manchetes que ilustram as matérias dos jornais Diário de Santa Maria e A Razão, 

como será detalhado no capítulo da análise. Essa estratégia de gerar conflitos via 

discurso midiático acaba, muitas vezes, colocando em xeque a credibilidade e a 

legitimidade das instituições e de outros campos. A mídia, ao fazer uso de um discurso 

que lhe é próprio, acarreta nos demais campos a impressão de estar modificando ou até 

mesmo transgredindo os contratos existentes entre essas instituições e sociedade.  

O campo midiático age direta e intensivamente sobre as relações em 

sociedade e determina o modus vivendi da mesma – uma vez que lhe é incumbido o 

papel de agente que regula as relações em sociedade. A mídia, ao proporcionar esses 



espaços para interagir com os demais campos e público, consolida-se como aquele 

campo apto a agir em nome da interlocução no dia-a-dia das pessoas. 

Como pontua Christa Berger (1998) em Campos em Confronto: a Terra e o 

Texto, à imprensa caberia apenas noticiar os acontecimentos não apenas com o 

propósito de informar os seus leitores sobre os fatos que lhes cercam, mas também 

como uma maneira de arquivar os acontecimentos para que a história possa conservá-la 

registrada. Berger (1998) ainda faz menção à semiologia e as tentativas de correlacionar 

os acontecimentos e a linguagem. Uma vez que, de acordo com a autora, só era possível 

construir a narrativa da história através de relatos sobre outros relatos. Berger (1998) 

aponta para o diferencial existente entre a práxis jornalística para com as demais áreas 

do conhecimento – dentre as quais a história, a sociologia e a ciência política.  

Por não ter obrigação com um relato científico, o jornalismo difere-se desses 

campos por ter compromisso com a “premissa ética e estética” (Berger, 1998, p.19). As 

especificidades e as idiossincrasias próprias do campo jornalístico ficam evidenciadas 

no que diz respeito a sua produção e à forma de descrever os acontecimentos – de 

maneira a abordá-los para que possam ser compreendidos por todos aqueles que tenham 

acesso ao veículo em questão: o jornal.  

Tendo como ponto de partida a problematização da referencialidade, a 

autora mostra as dificuldades e os conflitos existentes em “relacionar a produção social 

com o lugar da produção simbólica”, referindo-se ao caso proposto por ela – a questão 

agrária do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Assim como ocorreu no 

estudo da autora, aqui no caso estudado, evidencia-se no decorrer da Operação o embate 

discurso entre a mídia com os campos jurídico, político, policial e educacional, por 

exemplo. 

Outras situações que ficam claras e que remetem à análise da Operação 

Rodin podem ser constatadas quando Berger (1998) mostra os enfrentamentos no 

interior de cada campo. Condição sine qua non para a existência de um campo é a 

delimitação daquilo que será o seu território. Diferentemente dos demais campos, o 

jornalismo trabalha com um capital que se distancia das outras áreas do conhecimento, 

trata-se do capital simbólico. Conforme Berger (1998), esse é o bem maior do campo 

jornalístico, uma vez que trata do saber e das possibilidades de dar leitura aos 

acontecimentos que permeiam as mais variadas esferas da sociedade. O jornalismo 

ganha status de campo elevado e distancia-se dos demais, não de maneira a 

menosprezá-los ou com o intuito de coagi-los em seus meios de atuação, mas por poder 



ser o agente social capaz de agregar em torno de si os acontecimentos e fatos que só 

ganham notoriedade e entendimento mediante a sua intervenção.  

De acordo com Berger (1998), ao lidar com o bem simbólico – o capital do 

conhecimento por poder perpassar diferentes e invariáveis campos, o (campo) 

jornalístico dá à sua atuação uma condição de superioridade. Intrinsecamente ligado ao 

fato do capital simbólico, está uma das propriedades e um dos objetos de busca de todo 

e qualquer veículo de comunicação junto aos seus leitores – a credibilidade. Talvez seja 

essa uma das causas e efeitos que norteiam o campo midiático na busca incessante pelo 

seu maior capital – o bem simbólico. É a credibilidade que legitima o trabalho 

jornalístico. 

Por ter a condição de dizer o que será veiculado e divulgado, o campo 

midiático desenvolve essa superioridade relativa aos demais campos, pois faz do 

discurso, do uso da palavra escrita, editada e impressa nos jornais para dar credibilidade 

e legitimidade a tudo aquilo que é noticiado nas páginas dos periódicos.  

Berger (1998) lembra que cada campo tem o seu próprio capital, sendo o do 

jornalismo, o simbólico. De maneira que o objeto da análise teórica é o discurso 

jornalístico, enquanto que a notícia fica como sendo o objeto empírico/analítico, um 

apontamento feito por Christa Berger (1998) revela que cada campo contém um padrão 

de discursividade. A autora coloca que o modelo padrão do discurso jornalístico é o 

informativo, uma vez que esse seria possível de abranger todas as nuances do cotidiano, 

por assim dizer, da vida social.  

Berger (1998) acredita que a tipologia dos discursos existentes coloca a 

prática do jornalismo naquele chamado de discurso autoritário, conceito que a autora faz 

referência à Eni Orlandi. Essa é uma das marcas do discurso jornalístico, dentre as quais 

também se destacam a disposição gramatical, textual, distribuição espacial, títulos, 

ilustrações, entre outros. Por mais que se fale em embate discursivo – o confronto entre 

o campo midiático e os demais campos – a produção de sentidos através do campo 

midiático não fica limitada apenas à construção de um único tipo de discurso. As 

peculiaridades e idiossincrasias que compõem o campo jornalístico, assim como todas 

as inclinações e outras condições sociais, também são fundamentais para a composição 

do mosaico que habita no interior do campo midiático.  

Por essas razões, a autora aponta para a existência de um discurso híbrido. E 

restringe que só se poderá saber do real e verdadeiro valor do capital e do tipo 

informativo do jornal depois de ter feito a observação do modus operandi do discurso 

de um jornal “em suas condições de produção” (BERGER, 1998, p.24). A autora utiliza 



um esquema para explicitar de modo mais didático o suporte que dá sustentabilidade e 

que compõe o discurso midiático – o ser “público, institucionalizado e legitimado para a 

transmissão do discurso jornalístico”. 

Outra conceituação citada por Berger (1998) refere-se ao que Verón (1980) 

expõe como sendo a “semiose ininterrupta”, utilizada para tratar das relações de sentido, 

uma vez que, a origem dos discursos estaria invariavelmente na ligação de uns aos 

outros de maneira que “todo discurso nasce em outro (sua matéria-prima) e aponta para 

outro (seu futuro discursivo)”. 

Antes de deter-se na cobertura propriamente dita da Operação Rodin é 

preciso compreender e entender a maneira como é estruturada e construída a 

especificidade do jornal. Em sua essência, esse veículo caracteriza-se pela utilização de 

um discurso que lhe é próprio, com capacidade de realizar o recorte e leitura de 

determinado acontecimento de forma única. Tal condição só o é possível por ser o leitor 

privilegiado dos acontecimentos do dia-a-dia, pois o jornalista tem acesso direto e 

restrito às fontes que lhe subsidiam de informações e relatos sobre determinados fatos 

e/ou acontecimentos.   

É na estrutura do jornal que se dá a preparação e a hierarquização de 

sentidos e da produção textual através de uma articulação de signos que irão compor a 

produção simbólica dos materiais produzidos e divulgados nos jornais. Ou seja, trata-se 

da impressão – não só gráfica, mas também simbólica e ideológica – de uma visão que 

lhe é singular, única. Esses conceitos vão ser debatidos a seguir.    

     

3. O jornal e suas estratégias de construção da notícia 

É preciso levar em consideração que os acontecimentos noticiados nos 

jornais A Razão e Diário de Santa Maria são decorrentes de discursos e produções 

textuais que têm engendrado em si o modus operandi do jornal como um dispositivo de 

produção de sentido. Para poder assimilar e mesmo desnudar algumas questões 

relacionadas à cobertura midiática realizada na Operação Rodin, faz-se necessário 

compreender como que se dá o funcionamento desses mecanismos de conexão entre os 

acontecimentos noticiados pelos periódicos A Razão e Diário de Santa Maria desde a 

eclosão da Operação.  

Só assim podem-se entender as relações entre o campo midiático com as 

demais instituições e atores sociais envolvidos nessa operação que perpassa pelos mais 

variados campos e coloca em um constante e intenso embate discursivo com diferentes 

campos.  



Não que o jornal seja um dispositivo que contenha maior grau de 

importância frente aos demais – mas é inegável que acaba por dar um recorte e um tom 

específico para os acontecimentos que virão a ser notícias. Nem por isso, pode-se dizer 

que o campo midiático inventa acontecimentos. Apenas que dá a sua própria 

interpretação dos fatos.  

O jornal é um dispositivo que serve como um endereço para que nele 

estejam aglutinados e referendados os fatos e/ou acontecimentos que permeiam o dia-a-

dia da sociedade. Pois o jornal acaba por dar visibilidade a algo desconhecido, que até 

então não era perceptível ou mesmo invisível. O campo jornalístico é aquela esfera que 

dialoga com os demais campos e que dá à sociedade o recorte e a interpretação dos 

acontecimentos para a posterior apreciação e leitura da sociedade. Mais do que será 

tratado nas conversas do cotidiano das pessoas, a mídia serve à sua maneira para dar o 

enquadramento e visibilidade de fatos da vida pública e privada. 

Para Mouillaud (2002), o jornal por meio de esquemas, estrutura os 

enunciados e os caminhos para a construção de sentidos para os leitores, é o que será 

detalhado na sequência. Os artifícios para essa construção de sentidos obedecem a uma 

série de estratégias que vão desde a disposição daqueles que foram eleitos 

acontecimentos para figurarem na capa do jornal. Essa estruturação respeita as 

modalidades de espaço e de tempo.  

Como dispositivo, no sentido atribuído por Mouillaud (2002), o jornal infere 

suas formas discursivas e textuais aos textos. O jornal pertence a um campo 

institucional – o midiático – que como outro campo qualquer trabalha com um capital 

próprio. A mídia trabalha com um bem simbólico – o discurso, de tal forma que o 

campo midiático acaba por revelar autonomia e capacidade de subjugar – se não 

diretamente – as demais instituições, o fazem no momento em que se apropriam dos 

discursos desses outros atores sociais. 

 

3.1 – A especificidade do jornal  

O cerne da pesquisa tem como objeto o jornal impresso – suas 

especificidades e suas peculiaridades tão singulares que remontam os tempos de 

Gutenberg com a criação da impressão e da tipografia. Desde lá, os avanços foram 

infindáveis e difíceis de precisá-los. Mesmo hoje com o advento da internet e de um 

sem-número de ferramentas que objetivam facilitar o dia-a-dia das pessoas pelos quatro 

cantos do globo – e com toda a convergência midiática existente e os dispositivos 



midiáticos que chegam a todo instante – o jornal impresso continua fazendo parte das 

leituras e pautando as conversas sociais.  

O jornal faz uso de um discurso que, conforme Maurice Mouillaud (2002, 

p.32), “envolve um fluxo imaterial” e que está em constante modificação. O periódico 

impresso por mais que pareça ter validade apenas no dia de sua circulação – afinal como 

diz o ditado “notícia de um dia para outro”, de nada (ou muito pouco) vale, tem uma 

propriedade importante – o jornal não se limita apenas a dar sua visão e interpretação 

dos acontecimentos. O jornal também gera a “própria forma do acontecimento”. E isso é 

possível devido às modificações através da invenção da informação que acabou por 

modificar os textos. Como coloca o autor, são os títulos que “fazem o jornal”.  

Essas modificações e hibridizações proporcionadas e constatadas nos jornais 

são possíveis devido à existência de dispositivos – sejam eles materiais ou imateriais – 

aos quais são os nichos em que se inserem os textos. Aponta para uma relação de 

dinâmica entre texto e dispositivo, uma vez que um seria o “gerador do outro”. Deve-se 

elucidar que dispositivo tem suas especificidades próprias e um “modo de estruturação 

do espaço e do tempo.  

Para melhor entendimento do que se virá a pormenorizar sobre o caso em 

estudo – a Operação Rodin – deve-se frisar que o jornal entendido como dispositivo não 

deve ser tratado como uma ferramenta e sim como um artifício de “matriz” 

(MOUILLAUD, 2002, p.35) que imprime uma forma aos textos. Ainda deve-se 

ponderar que os dispositivos estão vinculados a lugares institucionais – ambos possuem 

relativa autonomia entre si – mas tanto o dispositivo quanto o lugar estão 

intrinsecamente ligados. 

Logo, pode-se afirmar que dispositivo e o texto relacionam-se de maneira 

quase que simbiótica. O dispositivo age de maneira a consolidá-lo como texto, e esse 

último pode ser encarado como uma nuance do dispositivo.  

Por se tratar de um caso de grande repercussão – como a Operação Rodin – 

a construção discursiva sobre a suposta fraude que envolveu fundações e órgãos 

públicos, é considerada como uma tentativa de relato do real. Isso não desmerece os 

acontecimentos, muito menos levanta questionamentos quanto à legitimidade ou 

idoneidade dos fatos. O autor acima citado afirma sobre todo esse relato dos 

acontecimentos como sendo apenas um simulacro, um relevo. Os materiais noticiados 

tanto nas páginas dos jornais locais Diário de Santa Maria e A Razão quanto nos 

estaduais Zero Hora ou Correio do Povo são uma tentativa de elevação ou mesmo de 

destacar do real uma superfície.  



O autor explica que essa operação de destacar determinado acontecimento 

de um espectro de tantos outros que permeia a sociedade, está condicionada à existência 

de duas condições para que aconteça o “pôr em visibilidade” – o poder e o dever. Como 

demarca o autor, “a informação é o que é possível e o que é legítimo mostrar, mas 

também o que devemos saber o que está marcado para ser percebido. 

As informações que chegam à mídia, a todo instante, envolvem uma outra 

informação “desconhecida”, e assim, da mesma maneira pela qual informam, a 

produção de um material visível traz consigo um “invisível como seu avesso”. Ao 

indagar-se sobre o papel desempenhado pelas fontes nesse processo, o autor coloca que 

“as fontes da informação estão enterradas no texto” (MOUILLAUD, 2002, p.40), 

ficando evidente que a informação é descrita “por seu avesso, ou com o seu avesso”.  

O que se pode deduzir é que não se trata de um sistema fechado, anacrônico 

– pelo contrário – a “cadeia informativa” segue o mesmo modus operandi das relações 

em sociedade – com suas falhas, simulacros e tantas outras incoerências e 

incongruências. Não há espaço para “fechamentos” ou qualquer outro tipo de resultado 

pronto, trata-se de um processo em constante construção e suscetível a modificações. 

Mouillaud (2002, p.41) reduz o obscurantismo da “jusante da informação”, 

que é caracterizada como aquilo que transcende os limites e ao referir-se à montante – 

que representa a perda do que o norteia, o “ponto” de partida. Dessa maneira, o autor 

reitera que “cada figura é um elemento para uma outra figura que o apaga”.  Para 

exemplificar de maneira didática o que é possível de ser descrito como visível, o autor 

apropria-se do conceito de enquadramento da fotografia. Ao fazer uso dessas 

conceituações consegue estreitar o processo de visibilidade, ou seja, para que 

determinada informação torne-se merecedora de ser visível é preciso delimitar o campo 

e determinar o “dever-ver”  do objeto/acontecimento em questão.  

Não há muita diferença no modus operandi dos demais cenários construídos 

– sejam aqueles da vida privada ou pública – da mesma maneira, os cenários são “pré-

construídos”. Em meio a essa relação, surge uma problemática. Ao evidenciar uma 

determinada informação, acaba-se por desprezar outra, colocando em destaque uma 

terceira que até então não figurava entre as informações visíveis. Pergunta-se se o caso 

em estudo – a Operação Rodin – fora alvo de tal recurso em algum dos jornais locais – 

A Razão e Diário de Santa Maria – poderia um desses periódicos ter invertido essa 

lógica ou acabou por sucumbir e foi “apagada em seu fluxo cotidiano” como coloca 

Mouillaud (2002, p.44).  



Outro apontamento interessante refere-se à construção dos sentidos das 

notícias. Ao eclodir a Operação Rodin, os jornais deram contumaz cobertura do 

acontecimento por colocar uma série de atores sociais importantes da sociedade em 

destaque. O autor cita que os acontecimentos ganham reverberação e notoriedade “na 

superfície da mídia sobre a qual se inscrevem”. Uma ponderação importante que o autor 

faz e que merece destaque diz que o jornal “[...] produz esquemas que substituem o caos 

da explosão por uma topografia nítida e distinta [...]. Num trabalho de coerência no 

espaço, mas também no tempo” (MOUILLAUD, 2002, p.50). 

Esse procedimento dá o ordenamento necessário para que se institua o que  

chama de “redes de sentido”. Essa condição é aqui colocada, uma vez que o jornal age 

como “um operador entre um conjunto de operadores sócio-simbólicos”. Até porque o 

sentido captado ou entendido pelo leitor obedece a regras “a partir de seu próprio campo 

mental”.  

Os jornais A Razão e Diário de Santa Maria ao darem início à cobertura da 

Operação Rodin colocaram suas processualidades e suas operações na construção das 

narrativas nas matérias veiculadas no jornal. Conforme Mouillaud (2002, p.51), todo 

esse processo produtivo das discursividades desenvolvidas pelos jornais estão expostas 

às interpretações pessoais dos leitores que colocarão o sentido de volta “em circulação 

no ambiente cultural”.  

A bússola norteadora da informação se dá através do “ciclo ininterrupto de 

transformações”. Essa estrutura que parece assaz longe da atual realidade é construída 

por profissionais em redações. Para o autor, são os jornalistas que, ao lidarem com 

diferentes matérias-prima, imprimem suas visões e concepções de mundo e acabam por 

perceber que “é neste intervalo que os jornalistas percebem sua prática, fundamentam 

seus valores, justificam sua deontologia: submissão do informador aos fatos, concepção 

do jornal como um espelho” . 

O autor revela que os jornalistas operam “no interior de um campo em que o 

modelo do acontecimento já está construído”. A dificuldade encontra-se em contemplar 

determinado acontecimento como informação. Nesse ínterim, indaga-se sobre o que é 

realmente prudente de ser colocado como acontecimento e até que ponto deve-se levá-lo 

adiante. Da mesma maneira, o que evidencia determinado acontecimento perante aos 

demais e o seu diferencial para noticiá-lo deve considerar “sobre quais terrenos 

apareceu o acontecimento [...] e quais são as operações (práticas e mentais) que o 

fundamentam” . Dessa maneira, pode-se dizer que os acontecimentos (news) seriam 

provenientes de uma ação orquestrada do campo midiático.  



Mouillaud (2002, p.54) afirma que os acontecimento são resultantes de 

“produto de estratégias”, o que remete a uma variável que coloca que a realidade 

existente na sociedade é advinda pelo “produto de um consenso sustentado pelo jogo 

das interações e das negociações entre os parceiros sociais”.  

O autor ainda faz citação à Gaye Tuchman que coloca que as notícias 

deveriam ser entendidas como resultantes “de acordos – implícitos ou explícitos – entre 

os agentes das redes (networks)”. Ele explica que nesse processo, os operadores 

desempenham papel central como aqueles que desenvolvem a função de “posição de 

controladores da informação, mas estão situados, na mesma medida que seus objetos (as 

news), no interior da moldura do acontecimento”. Para o autor, o acontecimento é a 

“modalidade transparente da informação [...] o acontecimento sempre possui a forma da 

informação” (MOUILLAUD, 2002, p.56).  

Outra nuance importante no que diz respeito ao acontecimento é o seu 

enquadramento – conceito aplicado à fotografia por Mouillaud – utilizado para justificar 

o recorte que o material produzido terá. O enquadramento é condição imprescindível 

para que a informação conserve sua identidade e esta ação acaba por sofrer 

metamorfoses. Para que não haja perda, a informação deve ser apreendida com o 

propósito de manter sua identidade. O enquadramento é então uma dos artifícios 

utilizados pelos jornalistas para melhor apreender e dimensionar a informação tratada.  

Supõe-se que à medida que os fatos da Operação Rodin foram surgindo, os 

jornalistas deveriam ter restringido “o acontecimento a montante e a jusante [...] para 

escolher os limites pertinentes”. Conforme o autor, esse procedimento é importante uma 

vez que os acontecimentos ocorrem “em uma pluralidade de acontecimentos parciais”. 

Um outro apontamento importante feito por Mouillaud diz respeito ao “rumor social” 

que atuaria como uma espécie de “horizonte”.           

Outra nuance que fica elucidada em relação aos acontecimentos construídos, 

trata do “rumor social” que configura muito dos acontecimentos pautados. O autor é 

taxativo ao dizer que a inserção do rumor social no acontecimento faz com que a mídia 

some-se à causa de maneira “partidária”. Essa partidarização ou proximidade da mídia 

pelo acontecimento em questão é uma demonstração que “o acontecimento e a mídia 

confundem-se em um ponto em que a fala da mídia torna-se performativa, e não mais, 

apenas descritiva”. 

Segundo o autor, os acontecimentos do dia-a-dia ressaltam a relação entre 

observador e observado, de maneira que o “acontecimento orientado”  exige a escolha 

de uma narrativa que possa representá-la. Para a orientação do material a ser produzido, 



Mouillaud (2002, p.69) destaca que a “escolha de uma narrativa entre as diferentes 

narrativas possíveis depende dos posicionamentos da tela, mas ela não afeta o código (o 

modelo do “fazer” que serve para descrevê-la”.  

Para que algo se torne um acontecimento,  reitera que necessariamente um 

fato merece destaque perante aos demais ao considerar a “natureza da informação” e o 

“efeito de sua estrutura”. Toda essa estrutura exige do leitor que se ponha “sob o signo 

de uma totalidade em que seu lugar é um lugar entre outros”. Dessa maneira, o leitor 

insere-se no mundo por via do jornal. Sob essa ótica, diz-se que o leitor “escuta o eco de 

sua leitura em uma outra” .  

Essa estrutura faz com que o jornal figure como o nicho de “tensão entre 

duas tendências antagonistas”: a ordem e a área pela qual se dá a distribuição dos 

acontecimentos. Essas duas propriedades norteiam tanto a disposição do material quanto 

a leitura que será feita pelos leitores. Outro detalhe importante diz respeito à “unidade 

de tempo”.  

Conforme o autor, ao elencar os acontecimentos, a mídia faz uso da 

temporalidade para que possa enfocar apenas aquilo que lhe é de interesse, de maneira 

que “existe assim uma grande quantidade de temporalidades que são portadoras, cada 

qual, de um tipo de acontecimento. A mídia pode parece poder reconhecer apenas os 

acontecimentos que se passam em sua temporalidade bem temperada” . 

Mouillaud (2002) explica que ao proceder dessa maneira, o processo de 

construção da notícia no campo midiático coloca – embora a história e a narrativa hajam 

de maneira contraditória – ambas intrinsecamente ligadas formando um único corpus. 

Para ele, a prerrogativa que nortearia a atualidade dos acontecimentos estaria no 

“próprio leitor”. O autor expõe que a mídia ao apurar determinado assunto que venha à 

tona, estaria agindo com o “aval da narrativa”, de maneira a evidenciar duas prováveis 

situações nos desdobramentos de um acontecimento – um saber e um não-saber.  

Faz-se uso dessa citação de Mouillaud (2002) pelo fato que o não-saber 

colocado pelo campo midiático seria uma reverberação na exposição excessiva do saber. 

A isso tudo, expõe-se as relações entre a mídia e as fontes. O autor ainda defende que os 

acontecimentos seriam explorados no seu não-saber. Embora, ele mesmo destaque, que 

num primeiro momento deva-se esperar uma relação de reciprocidade entre fontes e 

mídia, isso acabaria por suprimir e/ou mesmo omitir suas relações.  

Ao refletir sobre as proposições do autor pode-se verificar que as matérias se 

desenvolvem mais no não-saber e dos possíveis desdobramentos do que propriamente 

no fato em si – naquilo que é de conhecimento geral do público. O autor situa que a 



informação, após já ter acontecida, tenta renovar um acontecimento já desgastado ou 

perdido. Dessa maneira, o acontecimento está no “imperfeito”. Um dos artifícios do 

acontecimento está na sua incompletude, por deter essa propriedade é que acaba sendo 

produzida na mídia uma informação que se “refaz de um incessante se desfazer, de 

nunca poder ser completo”.  

Nessa tarefa destaca-se o papel dos títulos-manchetes das matérias que não 

se dão de maneira aleatória nem são utilizados sem determinado critério. Sua colocação 

não é apenas “um enunciado posto sobre um suporte”. Pelo contrário, é a expressão 

máxima, a “inscrição [...] como enunciado da língua e marca – a marca maior da 

articulação do jornal: uma região-chave que é o articulado e articulador do jornal, a 

expressão de sua estrutura” (MOUILLAUD, 2002, p.99). 

De acordo com Mouillaud (2002), para compreender bem essa estruturação 

e a maneira como é arquitetada a articulação do título, é preciso entender que a página 

articula uma coluna vertebral e um estrato transversal. O autor dá uma explicação 

pormenorizada do conjunto de títulos-manchetes. Dá-se o nome de “coluna” aquilo que 

compreende desde a menção da informação até às ramificações que a notícia pode ter no 

interior do jornal.  

Já o estrato correlaciona-se à isotopia gráfica dos títulos – em seus diferentes 

variáveis e níveis. Dessa maneira, a coluna e o artigo compõem as unidades da página. 

Por isso, Mouillaud explica que o título significa uma importante parte de destaque no 

jornal, pois a ele está incumbido o papel de interceder nas duas estruturas – no estrato e 

na coluna do jornal, sendo que a “unidade” fica assegurada pelo corte do estrato e da 

coluna. O autor aponta que o acontecimento que figura na primeira página se dá como 

se a notícia tivesse conteúdo informativo para “gastar”.  

Por isso que a disposição e a escolha daquela notícia que estará na página 

principal aconteçam de maneira a observar que não se trata apenas da disposição de 

palavras sobre um suporte. Sejam em nós superiores ou inferiores, a presença de títulos-

assuntos – os quais estão presentes no topo e “na borda” do jornal – só se dão de 

maneira que contenham alguma informação. Mouillaud revela outras propriedades a 

respeito do título evidenciando que os títulos-assunto fazem referência à realidade que 

está em torno do jornal.  

Dentro do sistema discursivo do título, o autor pontua como condição 

imprescindível para a publicação de qualquer informação a existência do “corte de um 

quadro de referência (o invariante) e a enunciação de uma informação (variável) no 

interior do quadro” (MOUILLAUD, 2002, p.106). Essas estão incluídas dentro das 



categorias dos títulos-informativos e dos títulos-referência. O diferencial do título 

informativo é que esse faz uso de uma frase seguida de uma informação ao passo que, 

no título informativo, a referência e/ou tema estão intrinsecamente ligados ao 

enunciado.  

Esse microsistema apontado por Mouillaud (2002), ao qual o título se 

constitui e revela a existência de duas funções dos jornais – a evocação (o reforço) de 

um paradigma e a criação de uma diferença – constitui-se no meio em que se dão as 

construções e a disposição dos acontecimentos. Um dos tipos de títulos – o anafórico – 

citado pelo autor, destaca a utilização de um “presente atemporal, o presente da 

informação, independente da temporalidade histórica” (MOUILLAUD, 2002, p.109). O 

diferencial do título anafórico está na capacidade de mobilização que é capaz de 

produzir, pois ele delineia a leitura pelo leitor, dando um “horizonte”.  

E como diz Mouillaud (2002), esse horizonte é ocupado pelo conteúdo 

informativo. Assim, a leitura será feita de maneira que o presente – tanto da atualidade 

quanto do calendário – não coincida um com o outro. Com isso, fica mais claro 

enxergar e mesmo entender as matérias de capa que retratam os acontecimentos da 

Operação Rodin.  

A sequência de acontecimentos que ilustraram as primeiras denúncias da 

erupção do suposto esquema fraudulento e as que ainda são retratadas nos jornais de 

hoje, passados dois anos da deflagração da Operação Rodin, se deram de maneira que as 

capas são enunciadas pelos jornais de forma a contar o que já aconteceu. Através de 

uma operação feita pelos veículos impressos, abre-se uma nova perspectiva a partir de 

“um horizonte no seio de uma presença, que orienta em direção a um futuro” 

(MOUILLAUD, 2002, p.111). 

Para compreender as citações que dão corpo às matérias relacionadas à 

Operação Rodin deve-se entender as citações utilizadas pelos jornais na construção dos 

acontecimentos. Mouillaud (2002) coloca que o jornal faz uso de sua própria voz para 

dar veracidade e retratar os acontecimentos. O autor lembra que o jornal ao utilizar 

meios próprios é sabedor que a sua fala, assim como as outras, mudou à medida que a 

função e o lugar da imprensa modificaram-se.  

Mouillaud (2002) sinaliza que hoje operam a imprensa-reflexo, ligada aos 

acontecimentos, e a imprensa-eco, relacionada às vozes (que não são a sua). Uma 

ponderação feita pelo autor mostra que, conforme o tipo de imprensa ao qual está 

vinculado o jornal, a correspondência não será a mesma “entre a sua voz e as demais” 

(MOUILLAUD, 2002, p.118).  



Essa discrepância que pode ocorrer de um veículo para outro não se limita 

apenas à falta de sincronia entre as vozes da imprensa e as demais. Vai além e chega ao 

que tange o tratamento das fontes. Como evidencia Mouillaud (2002), a relação com as 

fontes e os jornais se dá de maneira que o jornal tenta apropriar-se dos enunciados dos 

quais não são de sua autoria como se fossem seus. Em função das infindáveis e 

imensuráveis vozes que chegam aos jornais, ele acaba por lidar com “um ruído de falas” 

(MOUILLAUD, 2002, p.119).  

Esse sem-número de vozes tem duas destinações – a maioria delas serão 

realocadas de forma que servirão para fortalecer os fatos – aquilo que é real – a outra 

parte conservará aquilo que Mouillaud coloca como sendo o status. E, o autor ressalta 

que é essa parte que estará incumbida de nomear os discursos, seja qual for a 

“modalidade do empréstimo que reage à intertextualidade” (MOUILLAUD, 2002, 

p.119).  

Assim, o jornal dá as coordenadas ao leitor para que ele oriente seu olhar 

tanto aos fatos quanto às citações. O autor alerta que ao avalizar um enunciado como 

sendo uma informação, sem fazer menção à fonte, é o mesmo que legalizá-lo como se o 

próprio enunciado fosse real, de maneira que se acaba por difundir os supostos 

interesses que a provável fonte investiu no discurso.  

Mouillaud (2002. p.121) deixa claro essa situação ao expor que “mesmo no 

interior do conjunto do discurso de citação, pode-se encontrar a partição entre o efeito 

da fonte e o efeito do agente, entre a legitimação da fala como um fato e seu 

distanciamento como uma citação”.       

Para ele, existe um “enunciado reproduzido” – que seria originário de uma 

“extração” sendo ao mesmo tempo “completo”, de forma que esses enunciados 

demarcam o (enunciado) reproduzido – mesmo assim este continua a ser apenas um 

fragmento não sendo passível de autonomia. Faz-se uso de um “enunciado portador” 

mais atrativo e mais do que um mero verbo declarativo. Ao inverter a ordem sintática e 

a semântica, o jornal atua diretamente no cerne do discurso através de meios que lhe são 

próprios da língua. Dessa forma, o jornal interfere de modo que se coloca como  
“senhor da sintaxe, institui-se como mestre-de-obras e atribui-se uma 
autoridade sobre o sentido. [...] Desta vez, o efeito de poder não mais opera 
sobre a forma e o status atribuído às diferentes partes do enunciado, penetra no 
interior do enunciado” (MOILLAUD, 2002, p.134). 

Uma outra colocação importante diz respeito ao fato dos enunciados deixarem 

transparecer o discurso originário por meio de “janelas” com aspas. O autor aponta que 

a utilização das aspas seria equivalente a de um quadro, diga-se de cenário. Pois 



exerceria as funções de gerir as delimitações e funcionariam como “operadores 

ambivalentes” (MOUILLAUD, 2002, p.136) em que suas funções mudariam no 

momento em que se enquadrassem ao fragmento de um quadro do cenário ou ao 

enunciado portador (através do enquadramento de uma janela).  

De maneira aleatória, o fragmento é visto ora como “cheio”, ora como “vazio”. 

O fragmento se encaixará no primeiro quando ficar notório que tende a ser característico 

do jornal. Será “vazio” quando constatado que não está no nicho do jornal ficando no 

entorno do discurso de origem.  

Essa dicotomia revela que só haverá essa condição quando “o enunciado 

reproduzido remete a uma totalidade ausente”. Logo, a citação constitui-se numa 

antítese por poder comportar simultaneamente “cheio e vazio, acréscimo e falta” 

(MOUILLAUD, 2002, p.136). O autor trata dessa forma de citação como sendo um 

híbrido2, compreendido a partir do conceito de dialogismo de Bakhtin. De qualquer 

maneira, por mais que hoje se acompanhe um sem-número de ferramentas e dispositivos 

midiáticos que propiciam uma série de convergências dos artifícios midiáticos, o jornal 

– um dos veículos precursores do jornalismo – atua de forma direta com suas formas e 

especificidades na enunciação e disposição dos acontecimentos de forma que esse 

dispositivo prepara o sentido da construção textual do campo midiático.  

 

3.2. Agendamento, acontecimento e noticiabilidade 

Para buscar entender as especificidades e o modo como o campo midiático 

age na sociedade, nessa complexa e intensa relação entre as mídias e as demais 

instituições, é preciso recorrer a um conceito que está intrinsecamente ligado à 

enunciação e à produção jornalística – trata-se do conceito de agendamento. A 

significação e o formato que o jornal dá aos acontecimentos não acontecem de maneira 

deliberada, aleatória, pois não se trata de um processo unilateral de incutir nas rodas de 

conversas das pessoas determinados assuntos conforme o gosto dos veículos de 

comunicação. 

A função do agendamento do campo midiático está diretamente ligada à 

relação dos profissionais da comunicação – editores e jornalistas – todos esses 

operadores do discurso midiático que compõem esse tabuleiro de pautar os assuntos de 

maior relevância e que acabarão – ou não – sendo preponderantes nas conversas do dia-
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a-dia. Nesse jogo, a disposição das peças de cada um dos envolvidos nesse processo de 

construção das conversas está imbricada à função que cada um desempenhará no jogo. 

A mídia define e regula aquilo que será tratado, de tal maneira que o êxito na definição 

dos temas que nortearão a capacidade de publicizar o discurso – o bem maior do campo 

midiático e objeto de embate entre a mídia e as demais instituições.  

O processo de construção da notícia não se resume apenas ao desejo frívolo 

ou a interesses escusos dos meios de comunicação – longe disso, o campo midiático 

trabalha com a premissa de que será determinante a escolha de um certo tema, o fato de 

poder trabalhá-lo como um bem possível de ser moldado e construído conforme 

determina a fala jornalística. Vale destacar que nem sempre a mídia consegue tematizar 

as conversas e o que será tratado pelo campo jornalístico. Cohen (1963, p.13) citado por 

Mouillaud (2002) defende que “na maior parte das vezes, (a imprensa) não possa ser 

bem sucedida ao indicar às pessoas como pensar, é espantosamente eficaz ao dizer aos 

seus leitores sobre o que pensar” (TRAQUINA, 2000, p.49).  

O recurso do agendamento explicita o poder que os meios de comunicação 

têm de influenciar e determinar a relevância de um fato e/ou acontecimento para 

transformá-lo em notícia.  

Parafraseando Rodrigo Alsina (2009), o valor simbólico das questões 

tratadas pelo campo midiático está diretamente ligado ao fato de como se estrutura o 

acontecimento e de como se dá o início do mesmo. De forma que não haverá leitura de 

determinado fato e/ou acontecimento de maneira descontextualizada. Como fenômeno 

social, o acontecimento deve ser compreendido à luz da sua própria realidade e lógica.  

O processo de entendimento de um determinado acontecimento pode ser 

melhor assimilado se ligado ao processo de intertextualidade. Alsina (2009, p.116) faz 

uso do “sistema da comunicação institucionalizada” para justificar a premissa de que 

esse sistema “tem outorgado seletivamente o caráter dos acontecimentos aos diversos 

fenômenos segundo as diferentes épocas”. Para entender a cobertura de um 

acontecimento com fortes traços políticos e que envolve o embate discursivo de 

diversas entidades e atores sociais, deve-se levar em conta o que o autor revela como 

sendo a “politização do acontecimento”, em que a escolha de um acontecimento em 

detrimento a outro se dará “em função de uma ideologia explícita” (ALSINA, 2009, 

p.123). 

Esse acontecimento foi sendo alterado ao longo do tempo e não pode ser 

compreendido como um efeito unilateral, pois na sociedade atravessada pela 



midiatização há relações de mão dupla e fluxos comunicacionais perpassados por 

multiagendas (de vários campos sociais). 

Nesse contexto, o acontecimento é o mote norteador da informação. Alsina 

(2009) alerta para a grande demanda existente por acontecimentos e pela sua publicação 

de forma leviana e mesmo irresponsável. Esse procedimento traria no seu bojo riscos ao 

promover a superexposição e mesmo a execração e a espetacularização dos atores 

sociais envolvidos em determinado acontecimento. O que caracterizaria na produção de 

um jornalismo sensacionalista pondo em xeque a credibilidade dos veículos de 

comunicação. O risco de tal conduta é que a mídia com o propósito único e exclusivo 

em fazer do acontecimento uma fonte lucrativa de informação, acabaria por tratar do 

bem simbólico da fala jornalística – o discurso – como algo reduzido e uma mercadoria, 

pondo em risco sua credibilidade. 

Por vezes, esse pragmatismo errôneo de fazer da informação apenas uma 

fonte de lucro para o veículo acarreta na perda da idoneidade e da legitimidade da 

informação. Apenas para mensurar o caso em análise – a Operação Rodin – sem 

pormenorizar, pois isso será feito no próximo capítulo, pode-se apenas relacionar o que 

Alsina (2009, p.124) amplia como a “transcendência social”. Com isso, o autor quer 

dizer que passa a ser alvo da mídia toda e qualquer pessoa – e não somente aquela que 

está em evidência ou que tenha notoriedade em determinada sociedade. Dessa forma, 

qualquer pessoa pode se tornar um personagem dos acontecimentos construídos pelo 

campo midiático.  

O acontecimento acaba tendo outros desdobramentos e nuances que 

escapam, muitas vezes, à sua origem inicial e também acarretam outros acontecimentos. 

Alsina (2009, p.128) fala que a “democratização do acontecimento” fez com que se 

maximizem “os critérios do acontecer social e se produza sua espetaculosidade”, de tal 

forma que prevalece “a lei do espetáculo aos acontecimentos”.  

O agendamento faz com que o acontecimento ganhe notoriedade e seja 

visível pelo público, ao ponto de que aquilo que não é noticiado pela mídia acabe por 

não existir. A função do agendamento do campo midiático também traz consigo outro 

fator que evidencia a proximidade do acontecimento ao indivíduo. Conforme Alsina 

(2009, p.129), o agendamento torna o sujeito “ ‘partícipe’ da história imediatamente. De 

fato, o que não aparece na mídia não existe para muita gente. A mídia faz visíveis os 

fatos”.  

Ao agendar determinado fato e/ou acontecimento, o campo midiático estreita 

os vínculos entre os indivíduos e a realidade. A representação do real de determinado 



acontecimento – o corte e o enfoque que a fala jornalística dará à realidade sobre 

determinado acontecimento – vai ao encontro do que Jean Baudrillard (1981), citado 

por Alsina (2009), diz ao afirmar que tudo que tenta ser mais real do que a realidade, às 

vezes soa artificial. Semelhante ao que escreveu Baudrillard, Alsina (2009) também 

coloca que a significação que a mídia dará da realidade perpassa muito do que pode 

perceber.  

O agendamento traz em seu baluarte outra possibilidade – a de participar 

diretamente do acontecimento noticiado – e aproxima o público de maneira a qual não 

se poderia vislumbrar senão pela ótica da intervenção da fala jornalística que insere os 

receptores (leitores) nesse processo. No instante em que determinado acontecimento 

ganha notoriedade, esse passa a ser objeto do campo midiático que irá explorá-lo ao 

máximo nas suas diversas nuances e em um sem-número de desdobramentos possíveis.  

Como lembra Alsina (2009, p.130), a “mídia torna os acontecimentos um 

material de possível consumo repetitivo”. O agendamento ainda revela que a realidade 

descreverá as atribuições do sistema da mídia. Consequência disso é que os 

acontecimentos refletem a imagem do que será acontecimento de determinada 

sociedade. 

Conforme Alsina (2009, p. 139), para que um acontecimento ganhe 

notoriedade e destaque perante aos demais, há que se colocar como condição para a 

existência de um “acontecimento social”, a obrigação de ser comunicável. Alsina 

pondera que não basta a condição de imprevisibilidade. Para tal, cita Edgar Morin 

(1972c: 177ss), a concepção de acontecimento a partir de duas particularidades, são 

elas: “a) é tudo o que acontece no tempo; b) é tudo o que é improvável, singular, 

acidental” (ALSINA, 2009, p.139).  

Alsina (2009, p.141) diz que o acontecimento jornalístico “é algo 

extraordinário, ou seja, é um fato que vai além do ordinário, do que é normal. Uma 

variação pressupõe uma ruptura da normalidade, e enquanto maior for essa ruptura, 

mais espetacular será o acontecimento”.  

Mas nem sempre aquilo que acontece em na sociedade vai virar notícia. O 

acontecimento jornalístico é constituído por um sem-número de vozes que produzem 

um verdadeiro eco. Uma abordagem que vale ser destacada e repetida no presente 

capítulo diz respeito ao fato de um acontecimento ser alvo de repercussão por vários 

veículos de comunicação.  

Alsina (2009, p.146) coloca que esse “efeito multiplicador, de orquestração” 

é uma das implicações do “acontecimento-notícia” ao fazê-lo de maneira repetida. Ao 



passo que um determinado acontecimento é transmitido por um grande número de 

meios de comunicação, pode-se dizer que esse acontecimento atingiu a condição de 

transcendência social. 

O embate discursivo frequente e constante entre o campo midiático e as 

demais instituições evidencia outra característica que norteia o acontecimento-notícia – 

a espetaculosidade. Alsina (2009) ressalta nesse item que a espetaculosidade não estaria 

no fato em si, mas na repercussão que o fato atingiria, na sua publicização. Faz-se aqui 

referência a uma conceituação utilizada por Alsina (2009, p.149) que trata da 

“implicação do temário”, em que o público faria a sua própria disposição dos assuntos 

que lhe fossem de maior relevância, conforme aquilo que fora inserido pelo temário da 

mídia.  

Essa hierarquização dos temas pelos leitores está intrinsecamente ligada ao 

temário que a mídia propõe, pois é o campo midiático que define a importância de 

determinado acontecimento. O autor expõe que a teoria da informação do temário 

trabalha com três eixos referentes: o temário intrapessoal; o interpessoal e o 

comunitário.  

O embate discursivo que cerca as relações entre o campo midiático e as 

demais instituições deve ser observado conforme a relação desses temários. Apenas 

para trazer para o caso que aqui está sendo analisado, é prudente e salutar colocar a 

relação do temário com os desdobramentos desse acontecimento-notícia. Uma vez que 

ao longo de quase dois anos de início da Operação, ainda há muito a ser noticiado e ao 

que tudo indica os desdobramentos da Rodin estão longe de cessar, como aponta 

matéria publicada em o DSM, edição do dia 07/11/2007 com o título “Operação Rodin: 

Santa Maria no centro das fraudes no Detran”, por exemplo. 

Assim, pode-se entender a análise das coberturas midiáticas conforme a 

assimilação que o público receptor tem dos acontecimentos. Alsina (2009, p.149) 

explica que o temário intrapessoal opera com a ótica que os indivíduos trabalharão com 

aquele fato e/ou acontecimento que elencarem “como sendo os temas mais importantes, 

independentemente do seu contexto social”.  

Outra nuance do temário trata da interpessoalidade, evidenciando o que os 

indivíduos falam com maior frequência uns com os outros ao fazer uso do que há de 

mais importante nas relações interpessoais. Por último, o autor ainda cita como terceiro 

grau da teoria da implicação do temário – o comunitário – que se refere à opinião 

pública. Nesse, o que prevalece não é o que as pessoas acham que sejam mais 



importante ou o que é tratado por elas entre si, e sim o que os outros instituem como 

sendo mais relevante.  

Mesmo que a teoria da implicação do temário possa esclarecer e explicitar 

questões de como o campo midiático procede ao escolher aqueles que serão os 

acontecimentos-notícia que irão pautar os jornais, deve-se ponderar que nem por isso 

pode-se dar como concludente que quanto maior o grau de envolvimento dos indivíduos 

em determinado acontecimento maior será a sua importância.  

Até porque é a mídia que determina e seleciona os acontecimentos “partindo 

do grau de envolvimento que eles têm” (ALSINA, 2009, p.150), de tal forma que o 

temário da mídia será aquele que norteará e que dará o grau de importância e de 

hierarquização dos acontecimentos de maior interesse para a sociedade. Alsina (2009) 

ao citar Landowski (1980) assinala que os meios de comunicação são “frequentemente 

o porta-voz da opinião pública”. 

Todo e qualquer acontecimento-notícia que chega aos receptores pela mídia, 

necessariamente passou pelo crivo dos meios de comunicação que são aqueles que têm 

a incumbência de pautar os fatos que nortearão as conversas em sociedade. Sem dúvida, 

esse procedimento da mídia é o maior bem do campo midiático – o bem simbólico. A 

sua capacidade de poder agendar e hierarquizar os acontecimentos-notícia que serão 

tratados por determinada sociedade. O processo de construção da notícia trata de 

questões que serão as mais importantes.  

Muito do que é tematizado e tratado é consequência direta da atuação da 

mídia nesse processo de enunciação textual e significação ao mundo, através de sua fala 

jornalística que acaba por apropriar-se de outros campos e instituições. Essa apropriação 

dita por muitos como (in) devida se dá a partir da junção do campo midiático de 

gerenciar a natureza conflituosa da vida moderna e garantir que os campos continuem 

em diálogo, como já refletidos anteriormente a partir de Rodrigues (1999). 

Dessa maneira, criam-se embates discursivos entre o campo midiático com 

outras instituições. Ao delegar para si a tarefa de ser o facilitador e mediador das falas 

de outros campos para o grande público, a mídia cria situações de conflito e de 

animosidade com outros atores sociais. Nesse contexto, o agendamento por meio da fala 

jornalística pode alterar o pensamento e co-determinar a leitura de mundo do público 

sobre determinados acontecimentos.  

A consumação do processo de construção da notícia é determinada a partir 

dos critérios que serão considerados para que um acontecimento seja caracterizado 

como notícia. Nesse processo, Alsina (2009, p.152) faz menção à Wolf (1981, p. 284) 



colocando como determinante o que chama de “limiar do noticiável” caracterizado 

como aqueles “fatores estruturais e as rotinas produtivas” como os valores-notícias 

levados em consideração para a construção da notícia.  

A determinação do acontecimento que será noticiado pela mídia também 

pode ser entendida pelo que Alsina (2009, p.153) diz, ao citar Tuchman (1983, p. 51) 

revelando que “a avaliação do que é noticiável é um fenômeno negociado, constituído 

pelas atividades de uma complexa burocracia criada para supervisionar a rede de 

informação”.  

Mas também, e principalmente, aquele acontecimento de relevância política 

para a “dinâmica social” (ALSINA, 2009, p.153) de um determinado nicho. Alsina 

(2009, p.153) vai além e aponta que esse caso excepcional “repercute no problema do 

controle social, da luta política, da legitimação das instituições, da identidade, e das 

imagens coletivas”. De maneira que recaem na questão em jogo esses acontecimentos, 

ao passo que é noticiável aquilo que já fora previamente acordado e assumido como 

notícia. A construção das notícias perpassa questões que também estão ligadas às regras 

de seleção daquilo que será passível de ter cobertura da mídia. Um dos itens que é 

assinalado por Alsina (2009, p.154) como um acontecimento que merece ser 

midiatizado diz respeito aos “sintomas do exercício do poder e sua representação. O 

exercício do poder e sua representação. O exercício do poder, político, econômico, 

judicial, etc. é objeto de especial atenção por parte da mídia”.      

Nesse processo de construção da notícia torna-se inevitável o embate 

discursivo entre o campo midiático com as demais instituições e atores sociais 

envolvidos. Uma vez que a mídia acaba por utilizar a sua fala jornalística para 

“apresentar e fomentar a rivalidade” (ALSINA, 2009, p.155). São muitos os pré-

requisitos que um determinado acontecimento deve preencher para que ganhe 

notoriedade e espaço para que seja contemplado e midiatizado pelos media.  

De acordo com o sistema da mídia, a construção da notícia deve estar atenta 

a algumas condições que selecionam aquilo que será notícia. Uma dessas condições diz 

respeito à freqüência. Alsina (2009, p.157) afirma que se tal “acontecimento for 

produzido em um tempo que esteja de acordo com a frequência do meio e com seu 

tempo de produção”, mais chances ele tem de se tornar notícia.  

Ainda segundo Alsina (2009), outra situação que deve ser observada está 

ligada ao início do acontecimento. Esse item aponta que será maior a percepção de um 

determinado acontecimento quando “o limiar de intensidade é muito alto ou o seu nível 

normal de significação tem um aumento repentino” (ALSINA, 2009, p.157). É nesse 



tópico que se faz necessário mencionar o caso em estudo – a Operação Rodin – pois 

como será tratado logo a seguir, desde o princípio que foram noticiadas as primeiras 

evidências de um suposto esquema fraudulento no momento de eclosão da operação, 

evidenciou-se a existência de um caso excepcional que desde então tem tido 

repercussão a cada novo capítulo ou novo desdobramento que demonstra.  

Na mesma hierarquia de importância dos itens que tematizam determinado 

acontecimento está a sua significação. Para Alsina (2009, p.158), dentre os motivos 

destacados para utilizar esse item como parâmetro para selecionar determinado fato 

como notícia sobressai-se a “relevância no acontecimento”, ao passo que são maiores as 

chances do acontecimento tornar-se notícia quando esse “está de acordo com os 

interesses [...] de uma determinada comunidade”. A continuidade que esse 

acontecimento terá é determinante para que vire notícia, de tal maneira que serão 

produzidas matérias relacionadas a essas (iniciais) sempre que houver a possibilidade de 

ligá-las ao que inicialmente fora noticiado.  

Os valores socioculturais também são determinantes no que é tratado como 

condição para que o acontecimento torne-se notícia. Conforme Alsina (2009, p.160), 

esse quesito trata de dar notoriedade àqueles acontecimentos que fazem menção a 

pessoas que “detêm um reconhecido prestígio”. Mesmo assim, há uma série de outros 

fatores que determinam a escolha de um acontecimento para que se torne notícia.  

Há, portanto, outras condições que se enquadrariam dentre as exigências 

para serem selecionados pelo processo de midiatização e exposição de um 

acontecimento em detrimento de outro. No sistema estabelecido pela mídia cria-se um 

mecanismo para mensurar aqueles acontecimentos que realmente mereçam espaço e 

notoriedade para se tornarem visíveis e a conseqüente construção desse acontecimento 

em notícia. 

Para entender o processo de construção da notícia é preciso compreender a 

relação da mídia com as fontes. É condição sine qua non para o processo produtivo da 

notícia a participação das fontes na construção da realidade da fala jornalística. Segundo 

Alsina (2009, p.162), um public event são aqueles acontecimentos utilizados como elo 

para “estruturar a vida coletiva e através dos quais as sociedades organizem e 

compartilham simbolicamente seu passado, seu presente e seu futuro”. O autor destaca 

que elevar um determinado acontecimento ao status de public event demanda 

capacidade de mobilização e “indicativo de poder” (ALSINA, 2009, p.162).  



De acordo com Alsina (2009), para instituir um acontecimento público é 

necessária a existência de três condições: os promotores das notícias (as fontes), os 

construtores das notícias (os jornalistas) e os consumidores das notícias (a audiência). 

Alsina (2009, p.162) cita Molotch e Lester (1980) para lembrar o embate 

discursivo e para promover os “acontecimentos através da diversa acessibilidade, dos 

diversos agentes sociais, e da mídia”. De tal maneira que fica clara a existência de uma 

escala de importância daqueles que são os promotores de notícia, instituindo uma 

batalha para medir forças e relação de poder. As relações entre a mídia e os demais 

campos com as suas fontes apontam para uma disparidade na relação entre as fontes, o 

campo midiático e as outras instituições e atores sociais.  

O autor elucida bem essa questão ao colocar que enquanto temos agentes 

sociais que têm acesso praticamente imediato aos meios de comunicação (seja para promover 

informações, ou para conseguir que sejam publicadas as devidas correções), outros agentes 

sociais quase não conseguem entrar no circuito da informação (ALSINA, 2009, p.163).   

     Toda essa gritante discrepância apontada por Alsina (2009, p.163) levou 

Molotch e Lester (1980, p. 222) a instituir uma “tipologia de acontecimentos que parte 

do critério de distinção da promoção dos acontecimentos, fazendo-os acessíveis ao 

público”. O esquema abaixo proposto por Molotch e Lester trata dessa tipologia de 

acontecimentos. 

Quadro 02 -  Tipologia dos acontecimentos proposta por Molotch e Lester. 

 Fatos realizados 
intencionalmente 

Fatos realizados não 
intencionalmente 

Promovidos pelas fontes Rotina Descoberta 
(serendipity) 

Promovidos pelos 
jornalistas 

Escândalos Incidentes 

 

 Portanto, Alsina (2009, p.163) defende que a rotina está ligada “aos 
acontecimentos de rotina produzidos intencionalmente pelas suas fontes”. Da mesma 
forma, o autor esclarece que o escândalo caracteriza-se por ser um “acontecimento de 
rotina que, por algum motivo, não segue a estratégia de criação do acontecimento de 
suas fontes” (ALSINA, 2009, p.163). Ao contrário dos acontecimentos anteriores, os 
incidentes, diferem-se por não terem sido gerados intencionalmente. E no que se refere 
ao acontecimento público, não há correlação com “aqueles cuja atividade gerou o fato” 
(ALSINA, 2009, p.163). Já a descoberta (serendipity) diz respeito à capacidade dos 
media noticiarem “por acaso” um determinado fato que queiram tornar público e 
notório. 

Conforme Alsina (2009), o processo produtivo da notícia está embasado em 

dois acontecimentos que estão muito próximos de si e em diferentes “níveis de 



realidade”. O primeiro coloca que a sua manifestação dá-se de “forma imprevista e 

anômala, e por isso deve ser re-contextualizado” (ALSINA, 2009, p.165). Essa premissa 

estabelece que um acontecimento excepcional deva sofrer uma re-contextualização, tão 

logo o jornalista esteja tratando-o de forma que isso possa permitir-lhe “descobrir seu 

valor político e cultural” (ALSINA, 2009, p.165). O segundo acontecimento refere-se à 

produção voluntária, e ao contrário do primeiro, esse já aparece “pré-estruturado 

funcionalmente de acordo com as exigências do caso excepcional” (ALSINA, 2009, 

p.165).  

De tal forma que esse segundo acontecimento diferencia-se do primeiro por 

conter “elementos de valor, axiomas de legitimidade, ‘racionalidade’ e a coerência do 

meio-objetivo” (ALSINA, 2009, p.165). Em suma, esse segundo acontecimento “ao 

mostrar alguns elementos, compreende a totalidade do acontecimento” (ALSINA, 2009, 

p.165).  

O processo produtivo da notícia deve levar em consideração o trabalho 

jornalístico a fim de que se possam compreender os sentidos que compõem o conjunto 

do método jornalístico. Alsina (2009) lembra que as notícias são geradas a partir de 

quatro premissas. A primeira delas lembra que o acontecimento deve constituir-se em 

um fato-excepcional. O segundo quesito estabelece os fatos-notícia, como aquele 

acontecimento criado com o propósito de ser noticiado.  

A terceira proposição diz que “nem todos os sujeitos sociais são 

competentes no sentido de gerarem fatos-ruptura e fatos-notícia, e nem todos esses fatos 

têm o mesmo significado do ponto de vista do status quo” (ALSINA, 2009, p.177). 

Talvez, a mais marcante, tal qual o primeiro pré-requisito, é a quarta exigência que diz 

respeito ao sistema político. Essa proposição diferencia-se das demais por ter um 

tratamento diferenciado por parte da mídia. Pode-se fazer uma correlação a esse tópico 

com a Operação Rodin, uma vez que a classe política constitui-se em “um sujeito 

privilegiado depositário da função de continuidade e de manutenção da ordem” 

(ALSINA, 2009, p.177).  

Alsina (2009) ainda faz uso de um conceito – o da discricionariedade – para 

ligar a fala jornalística de diferentes jornais em torno de um modelo único. E coloca que 

os discursos da mídia assemelham-se de tal forma que “acima das diferenças 

ideológicas existentes nos jornais, algumas normas gerais de produção dos discursos 

jornalísticos informativos são assumidas por esses jornais” (ALSINA, 2009, p.178). 

Uma das diretrizes principais da mídia – senão a primeira – diz respeito à capacidade de 



dominar os acontecimentos. Alsina (2009, p.181) defende que é na “construção social 

da realidade, onde as rotinas da informação desempenham uma função-chave”.  

Alsina cita Tuchman (1983) para destacar que o trabalho informativo está 

intrinsecamente ligado à produção e apresentação, estruturados no campo da política – 

reproduzindo-a do mesmo modo que a faz a respeito do trabalho informativo. Conforme 

Alsina (2009), todo o processo de construção da notícia gira em torno de dois processos 

– o de seleção e o de hierarquização. E, ainda, que o processo “trata de selecionar a 

informação e de determinar a importância de cada uma das informações, estabelecendo 

assim, sua hierarquização” (ALSINA, 2009, p.185).  

A tematização como produção da construção da notícia deve ser 

compreendida à luz de dois efeitos de produção e de efeito. Segundo Alsina (2009, 

p.191), qualquer acontecimento que virá a ser noticiado e a ter visibilidade pela mídia 

sofrerá atuação da tematização e “pressupõe a seleção de um tema e sua colocação no 

centro da atenção pública”. Esse recurso serve para minimizar “a complexidade social” 

da opinião pública no intuito de melhorar a comunicação entre a mídia e as demais 

instituições de maneira que se destaquem os temas mais relevantes. Alsina (2009, 

p.192) elenca à tematização o nível cognoscitivo – referente ao conhecimento – ao 

respeito dos “acontecimentos e problemas que eles trazem consigo”.  

É na tematização que se torna mais notória a “estratégia de interação 

política” (ALSINA, 2009, p.192). Com isso, a tematização trabalha com a premissa da 

mídia formar a opinião pública. Como assinala Alsina (2009, p.193), “um tema que se 

repete por diversos meios de comunicação entra no circuito da atenção do público 

através do efeito da adição ou do eco”.  

Conforme Agostini (1984) citado por Alsina (2009): 
O processo produtivo de construção da notícia descreve a tematização como 
aquela atividade da mídia concretizada pela seleção dos temas e a discussão 
da modalidade de memorização desses temas por parte do público. Portanto, 
a seleção e a memorização da informação jornalística são duas caras de uma 
mesma moeda. A memorização por parte do público é condição sine qua non 
da tematização (ALSINA, 2009, p.194). 

 

Dessa maneira, podem-se relacionar os conceitos tratados por Alsina (2009) 

e por Christa Berger (1998) que serão detalhados na sequência, no que diz respeito às 

condições de produção da notícia. O processo produtivo das notícias passa pelos 

conceitos tratados por esses autores de forma que a determinação de um acontecimento 

como notícia transcende as questões da práxis jornalística e adentra no campo das outras 

instituições e atores sociais, colocando-os em posições de enfrentamento gerando 

embates discursivos.  



Não se pode entender o modus operandi do campo midiático separadamente 

das relações com as demais instituições. A mídia constitui-se em um emaranhado de 

sistema composto por símbolos, significações, cognições, que se relacionam de forma 

simbiótica e autônoma. O campo midiático interage na interface com um sem-número 

de instituições e atores sociais de tal maneira que arquitetam e compõem a relação entre 

a mídia e demais campos. 

O acontecimento para virar notícia deve estar não só enquadrado nas 

proposições pré-estabelecidas pelos veículos de comunicação, como também em 

consonância com a sua relevância social e poder de penetração nos meandros da 

sociedade. O processo produtivo de notícia emerge ao colocar em evidência uma série 

de condições que darão importância e notoriedade para que determinado fato e/ou 

acontecimento torne-se uma notícia e consequentemente torne-se um public event. Mais 

do que a capacidade de agendar aquilo que se tornará notícia e que ganhará visibilidade 

pública, o campo midiático cumpre a função de legitimar as ações dos outros campos 

através de suas várias construções.   

Todas essas imbricações são construídas à medida que o campo midiático 

faz uso de um discurso singular – o jornalístico – para dar a sua própria leitura de 

mundo dos acontecimentos que circundam a sociedade. Ao ponto que acabam, por 

vezes, dando apenas o seu recorte dos fatos. Para entender como os jornais AR e DSM 

abordaram e referiram discursivamente a Operação Rodin é necessário conhecer as 

contribuições, metodologias e processos teóricos desenvolvidos por estudiosos da área 

da comunicação.  

Sob o prisma da linguagem, a Operação Rodin poderia ser analisada por 

diferentes conceitos – desde a semiótica, análise da narrativa, entre outros. Mas no 

referido estudo monográfico optou-se por fazê-lo através da Análise Discursiva (AD). 

Como explica Marcia Benetti (2007, p.107) na obra Metodologia de Pesquisa em 

Jornalismo, o método da Análise Discursiva francesa (AD) como recurso para estudo do 

campo midiático é mais eficaz por duas razões, são elas: “mapeamento das vozes e 

identificação dos sentidos”. 

A análise do caso da Operação Rodin através do dispositivo jornal deve ser 

realizada sob a luz da enunciação de sentidos e do mapeamento das vozes. A Análise 

Discursiva será o método de pesquisa que norteará os estudos de entendimento do fio 

discursivo da Operação Rodin nos jornais AR e DSM.  

Para observar como acontece a enunciação das vozes dos envolvidos na 

Operação Rodin, assim como ocorre a identificação dos sentidos no transcorrer da 



cobertura da Rodin, vai-se recorrer a observações sistemáticas através dos meses de 

novembro e dezembro de 2007 – período de deflagração da Operação Rodin em que 

aconteceu maior produção de material sobre o caso, por assim dizer o “boom” do caso. 

A partir de um levantamento quantitativo sobre a Operação serão selecionadas aquelas 

matérias de capa que melhor identifiquem a emissão de discursos que demonstrem a 

enunciação das vozes e identificação de sentidos que apontem a existência de embate 

discursivo entre a mídia e os demais campos.  

Através de um estudo que contemple a análise discursiva e a observação das 

vozes e da enunciação de sentidos é que serão conduzidos os trabalhos nos jornais AR e 

DSM. A análise dos materiais referentes ao Caso Rodin não fica restrita à estrutura do 

texto, mas também e, principalmente, aos significados contidos nesse texto, uma vez 

que uma análise de tal tipo permite identificar opiniões e ideologias. Pois o embate 

discursivo entre a mídia e as demais instituições envolvidas no Caso Rodin trazem 

consigo muitas vezes um caráter de execração e de sentenças dos envolvidos como será 

mostrado na análise. Antes é preciso conhecer o percurso, as metodologias e 

procedimentos realizados por pesquisadores que também analisaram coberturas 

jornalísticas. 

 

3.3. Alguns estudos de coberturas jornalísticas 

A cobertura de determinados acontecimentos midiáticos é tomada para análise 

por parte de pesquisadores preocupados em delinear e desnudar os porquês assim como 

as motivações e as razões que levam a mídia a agir de determinada forma na construção 

de certo fato e/ou acontecimento. Um acontecimento-notícia pode chamar a atenção da 

mídia por vários aspectos entre eles, a sua relevância, agendamentos e enquadramentos, 

assim como as características singulares que determinado fato pode trazer consigo em 

seu bojo. Esses fatores são determinantes para que o campo midiático traga para o seu 

espectro a cobertura de determinado acontecimento. 

Aqueles estudiosos que queiram pormenorizar como a mídia elege aquele que 

será o seu objeto de foco precisam necessariamente articular questões teóricas, 

problematizações e metodologias que serão adotados para tratar do referido 

acontecimento. Pensar o campo midiático no âmbito da ciência que procura desvendar 

as relações e os fatores determinantes para compreender os motivos que levaram a 

mídia a colocar toda a sua atenção em determinado fato é um desafio dos pesquisadores 

do jornalismo.  



A cobertura de determinados acontecimentos-notícias realizados por estudiosos 

e pensadores visa descrever e analisar as estratégias discursivas construídas por jornais. 

Esse tipo de pesquisa leva em consideração as estratégias discursivas adotadas pelo 

campo midiático – os arquétipos, os artifícios, e todas as ferramentas que estão à 

disposição do modus operandi jornalístico. 

Como ressalta Richard Romancini (2007, p.23) em Metodologia de Pesquisa em 

Jornalismo, os métodos utilizados de pesquisa em jornalismo “envolvem pressupostos 

epistemológicos”. 

 O autor destaca a diferenciação necessária que deve ser feita entre o jornalismo 

compreendido como prática social e como campo de estudo. 
Convém notar uma distinção entre o “jornalismo” entendido como uma 
prática social, envolvendo fundamentalmente as esferas de produção, 
circulação e recepção de notícias, e o “Jornalismo” como um campo de 
estudos que, no contexto das ciências humanas e sociais, procura elaborar 
conhecimento científico sobre o mencionado campo das práticas em suas 
conexões com a sociedade. Tal campo de estudo, por sua amplitude, irá 
também com frequência elaborar problemáticas interdisciplinares 
(RICHARD ROMANCINI, 2007, p.23-24).   
 

 Essa diferenciação colocada pelo autor explicita bem a dicotomia 
existente no campo referente à prática jornalística e ao “campo científico-acadêmico”. A 
análise das estratégias discursivas realizadas por pesquisadores trabalha com enfoques 
mais fechados, segmentados. Esse processo envolve um caráter que busca conciliar a 
preocupação com aspectos empíricos e científicos. Embora a gama variada de enfoques, 
por vezes, possa dificultar uma pesquisa e mesmo um estudo mais pormenorizado de 
determinada situação, há uma preocupação com o caráter no que tange à cientificidade 
do material a ser produzido.  

Neste estudo monográfico optou-se por um recorte mais segmentado da 
Operação Rodin, até porque, por questões de tempo não poderia ser feita uma análise 
macro, logo foi preciso dar um enfoque microanalítico. Embasado na Análise 
Discursiva se poderá identificar e descrever e/ou apontar discrepâncias existentes 
através das estratégias discursivas enunciadas pelo campo midiático através dos dois 
periódicos locais – AR e DSM.   

Essa situação fica cada vez mais cristalizada no que tange à cobertura dos 
acontecimentos-notícia pela mídia à medida que os envolvidos em determinada notícia 
são inseridos no processo de produção textual e enunciação de significados de outros 
campos. A exemplo da Operação Rodin, o caso analisado no livro Campos em 
confronto: a terra e o texto de autoria de Christa Berger (1998) pode-se verificar o 
embate discursivo entre o campo midiático e o político na cobertura da atuação do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Rio Grande do Sul através 
do jornal estadual Zero Hora.      

De acordo com Christa Berger (1998) nessa relação sinuosa entre o campo 
midiático e as demais instituições fica evidenciada a simbiose que a mídia desenvolve 



com os demais atores sociais, pois é na esfera do campo midiático que se dá a 
notoriedade e visibilidade para que determinado acontecimento torne-se notícia.  

Berger (1998) ainda desnuda que estará em evidência aquele acontecimento 
que em determinado campo social for capaz de tornar-se notícia. Entende-se aqui, 
notícias como aquelas já previamente agendadas e/ou determinados e também aquelas 
que eclodam em algum momento – como é o caso da Operação Rodin.  

Assim sendo, Berger (1998, p.26) expõe que se constituirá em notícia aquele 
acontecimento que em determinado momento evidenciar “para uma conseqüência – um 
futuro discurso de confirmação ou transformação da visão de mundo e, deste modo, a 
ação sobre o mundo”. Para que haja essa consequência, tal “futuro discurso”, é preciso 
que o acontecimento obedeça a uma outra exigência – a aceitabilidade. Essa 
reciprocidade é condição imprescindível para que a narrativa discursiva tenha quórum. 
Dessa maneira, o campo midiático consegue antever possíveis sanções do mercado ao 
delinear a produção do discurso conforme lhe convém frente ao jogo com os demais 
campos. 

Desde o surgimento da Operação Rodin as inúmeras denúncias levantadas e 
apontadas pelo campo midiático acabaram por acirrar o embate entre os agentes 
midiáticos e as demais instituições. Um dos pontos talvez de maior enfrentamento esteja 
no campo político. Aspecto esse que é visto por Berger (1998) como a matéria-prima do 
campo jornalístico, pois o capital que está em jogo entre o campo político e o 
jornalístico diz respeito ao capital simbólico – o discurso – e a sua disputa como 
maneira de deter o poder. Não que os referidos campos estejam em constante e iminente 
embate discursivo, mas acontece que para o campo político poder usufruir de 
“reconhecimento e consagração”, como coloca Christa Berger (1998, p.27), o campo 
político deve necessariamente passar pelo crivo dos profissionais do campo midiático.  

E é nesse ponto que o campo político volta seu foco “para o mercado da 
opinião pública” (BERGER, 1998, p.27). É em meio a esse quadro que se dão as 
relações entre o campo midiático e político, uma vez que esses estão intrinsecamente 
ligados em meio a enfrentamentos e à necessidade de convívio que ambos precisam ter 
entre si para dar continuidade a esse processo de simbiose entre os dois campos.  

Nessa relação, evidencia-se o papel central que a mídia desempenha na 
sociedade contemporânea de maneira que caberá à imprensa dar credibilidade ou não a 
um acontecimento, pois ao escrever sobre os acontecimentos que cercam esse ato, nada 
mais é do que uma descrição à sua maneira e à sua visão sobre tais fatos. Berger (1998) 
faz uso de um conceito para colocar essa descrição própria que o jornalista faz para 
relatar o mundo – trata-se da doxa na atividade vinculada à produção da escritura. A 
autora expõe que a “mercantilização” da informação se deu à medida que surgiu o 
romance na Idade Moderna. Com a estruturação e consolidação da burguesia imprimiu-
se maior velocidade em uma outra forma de comunicação – a informação. 

Entender o procedimento do campo jornalístico com os demais campos 
perpassa pela função do jornalista. Conforme Christa Berger (1998, p.30), o jornalista é 
“um feiticeiro da linguagem e do poder”. O jornalista por mais que possa ser contestado 



e mesmo execrado por emitir julgamentos sobre os acontecimentos e atores envolvidos 
em determinado fato, o fazem com legitimidade e respaldo dos demais campos sociais. 
Assim, o jornalista realiza sua produção textual de maneira que “conta histórias do 
mundo e da tradição e dá conselhos; provoca o encontro da diferença, fazendo 
interesses divergentes se confrontarem” (BERGER,1998, p.32). Senão um personagem 
principal, o jornalista deve ser visto como um sujeito da contemporaneidade que conta 
histórias e as relata de forma que emite valores e ideias que explicam os acontecimentos 
do mundo.  

No seio da produção dos acontecimentos – a Operação Rodin – junto aos 
jornais DSM e AR, ambos referendados como o lugar de produção da notícia, observa-
se no dispositivo do jornal o ponto de encontro do campo midiático e político. Nesse 
momento, ressalta-se o fato do jornalismo não representar os acontecimentos de forma 
real, mas sim a sua construção pelo uso da linguagem, de forma que está a cumprir uma 
“gramática de produção” (BERGER, 1998, p.127). E esse processo depende do contexto 
e da instituição na qual o discurso é produzido. Para isso, faz-se uso de duas 
conceituações que dão sustentação a essa interpretação: as condições de produção e 
polifonia.  

Berger (1998) explica que as condições de produção, aqui mencionadas, são 
referentes no que tange ao arquétipo econômico na qual se darão a produção das 
notícias e o seu consequente retorno como mercadoria, na concepção da tradição 
marxista. A autora lembra que as condições de produção no que se referem aos 
discursos, além da sua produção, também contemplam a circulação e o consumo, de 
maneira que as condições de produção deixam evidências e “traços na superfície” 
(BERGER, 1998, p.127).  

Esses traços são descritos por Christa Berger (1998, p.127) como sendo o 
diferencial da produção textual jornalística pelo fato do campo midiático ser aquele que 
traz consigo a maior carga de enfrentamentos e de tensão “entre o texto e o contexto”. 
Essa relação de conflito e embate discursivo é esmiuçada pela autora que lembra o 
tensionamento existente entre o jornalista “com as suas fontes, com a empresa 
jornalística e com leitores” (BERGER, 1998, p.128). Como ressalta a autora, todas essas 
imbricações acabam por ordenar e dar forma aos acontecimentos construídos pelos 
jornalistas, chamando atenção para todas essas condições que envolvem a circulação e a 
produção que estão intrinsecamente ligadas à produção do texto.  

Em concomitância ao conceito de condições de produção está a noção de 
polifonia (Bakthin, 1990) citado por Berger (1998) que explica a existência de um sem-
número de vozes que não se unem em uma única voz, mas que acabam por gerar 
embates em diálogos e conflitos que perpassam “algo além delas próprias” (BERGER, 
1998, p.128). A autora ainda destaca que as vozes que compõem a produção textual 
partilham de um território textual consolidado e embasado em cima de “sujeitos 
socialmente constituídos e inseridos em condições de produção concretas” (BERGER, 
1998, p.128). Essas são as premissas que norteiam as condições de produção textual do 
discurso jornalístico.       



O que Berger (1998) diz sobre o processo produtivo de notícia que enuncia e 
traz à tona sentidos através da utilização da linguagem e que carrega no seu bojo e 
mediação das diferentes instâncias sociais pode ser relacionado ao que Fausto Neto 
(2000) trata no caso estudado sobre a cobertura do tema AIDS. De maneira que a 
recepção constrói-se conforme a enunciação e disposição das falas, o autor no referido 
caso aborda o jornal impresso como veículo de valoração e de produção de sentido.  

Assim como Berger, Fausto Neto (2000) também trata do capital da mídia – 
o seu bem simbólico, o discurso. Esse sendo o objeto de disputa, de conflitos e de 
embates discursivos entre a mídia e os demais atores sociais de tal modo que a 
dominância desse bem (o discurso) pode determinar o trânsito livre do campo midiático 
pelas esferas de outras instituições. É nesse ponto que reside todo o foco das atenções, 
bem como as tensões entre a mídia e os demais atores sociais. O imperativo do campo 
midiático – o discurso – é junto à sua capacidade de moldá-lo e de inseri-lo da maneira 
que possa dispor e ordenar a fala jornalística de forma a produzir credibilidade e o fazer 
crer. 

Tanto Christa Berger (1998) quanto Fausto Neto (2000) tratam e examinam 
os mecanismos do jornal impresso para elucidar e desnudar as situações e as correlações 
existentes entre o processo produtivo da notícia e a sua produção de sentidos a fim de 
entender como se constroem as discursividades dos processos midiáticos. Os dois 
autores colocam que a mídia é privilegiada nesse processo ao ocupar posição de 
destaque frente às demais instituições e campos, pois a mídia tem a capacidade de 
inserir ou mesmo excluir determinado acontecimento da pauta daqueles que poderiam 
ser noticiados.  

Como bem afirma Fausto Neto (2000, p.95), entender o papel da mídia 
enquanto “matriz de construção de vínculos sociais” é uma maneira de ver as capas 
como “sistemas de recepção”. O conteúdo de natureza simbólica produzido pelas capas 
dos jornais foi o caminho adotado pelo autor para entender a cobertura midiática 
realizada pelos periódicos para a análise discursiva sobre a AIDS. Tentar assimilar a 
cobertura do campo midiático sobre tal tema vai além da produção textual e simbólica 
produzida pelos jornais. Segundo Fausto Neto (2000, p.94), a incumbência do campo 
midiático transcende apenas o relato dos acontecimentos e perpassa “as inserções e os 
papéis dos dispositivos simbólicos de comunicação” no que tange à “construção das 
diferentes esferas da vida”.  

O desafio está em compreender como se engendram os acontecimentos e a 
existência dos diferentes interesses dos campos a partir da atuação do campo midiático 
de “como os jornais instituem, constroem e fazem funcionar o ‘mundo da recepção’ nas 
próprias fronteiras da estrutura produtiva da oferta de sentidos” (FAUSTO NETO, 
2000, p.95). O autor defende que a recepção já está estruturada e consolidada “no 
interior do próprio campo simbólico da prática midiática” (FAUSTO NETO, 2000, 
p.95). A recepção da produção textual, como aponta o autor, está engendrada no 
discurso jornalístico, vinculadas a uma série de artifícios “do modo de dizer” que são 
próprios da produção simbólica do campo midiático.  



Para Fausto Neto (2000, p.95), o campo jornalístico apresenta-se ao “espaço 
público” através de “várias competências discursivas a fim de nos prover de um real por 
eles engendrados”. Os jornais não se limitam mais apenas àquelas esferas do “fazer crer 
[...] fazer saber” como lembra o autor. Tampouco os periódicos não se restringem às 
observações, o campo midiático – em específico os jornais – lidam com os demais 
atores sociais e instituições de maneira que lhe são conferidas as incumbências de serem 
“pontos de contágio” em que colocam no mesmo nicho os leitores, não os limitando 
apenas nos relatos dos acontecimentos, inserindo-os como “atores do seu próprio 
regime de produção simbólica” (FAUSTO NETO, 2000, p.95).  

Os simulacros e as operações reais que compõem o campo midiático tecem 
as relações com os demais campos e instituições de forma que as enunciações dos 
diferentes campos, mesmo que tenham ficado ao encargo do campo jornalístico, 
acabaram por deixar indícios e “vestígios” (FAUSTO NETO, 2000, p.96) da fala das 
fontes que compuseram a construção simbólica das matérias do caso tratado pelo autor 
– a AIDS. A produção textual não consegue deixar de lado as características dos demais 
campos envolvidos no caso em questão – a análise do regime discursivo da enunciação 
da AIDS.  

Como ressalta Fausto Neto (2000, p.96), a cobertura jornalística nem sempre 
consegue escapar “da ressonância e de vestígios típicos do modo de dizer das 
instituições”. O autor frisa no referido caso que toda e qualquer tentativa de desviar da 
fala das demais fontes ou de outros campos envolvidos no acontecimento só é possível 
com maior possibilidade de êxito se situada na esfera da titulação. Fausto Neto (2000) 
pontua que a autonomia almejada pelo campo midiático – em específico nos jornais 
impressos – seja mais viável na construção dos títulos-manchetes das matérias.  

Na abordagem de Fausto Neto (2000, p.95), em seu trabalho de análise 
discursiva, o intuito é compreender a “entrada em cena” do caso da AIDS como 
“ocorrência clínica e social, e a dos media – especialmente jornalísticos – na sua tarefa 
de produzir possibilidades de significação”. A enunciação dos acontecimentos 
estabelece modalidades de representação simbólica dos fatos de maneira que através dos 
títulos-manchetes é possível o jornal fazer o recorte e engendrar diferentes variáveis. O 
autor argumenta que a titulação permite aos jornais a utilização de muitos subterfúgios e 
diferentes artifícios para dar o recorte e a abordagem que o jornal julgar mais 
conveniente. Segundo Fausto Neto (2000, p.96): 

 Ao dizer que as mídias operam uma espécie de gestor de debate público 
segundo regras inerentes ao seu funcionamento. Por outras palavras: os 
media, convertidos em espaços públicos, animam segundo operações dos 
seus próprios saberes, discussões que envolvem atores de diferentes 
instâncias do mundo público e, sobretudo, privado.  

A cobertura do caso levantado por Fausto Neto (2000) não circunda apenas à 

mediação de representações de outros campos sociais, tampouco fica limitado a originar 

interações com os demais atores sociais. O autor aponta para a existência de uma 

disputa que emana à medida que o campo midiático avança perante as demais 

instituições e esferas sociais. Toda essa concorrência se dá observando o modus 



operandi jornalístico, assinalado pelo autor como uma metodologia que prevê a adoção 

de novas estratégias discursivas.  

Segundo Fausto Neto (2000, p.96), essa nova modalidade seria um indício 

que o campo midiático transformara-se em mecanismos que acabam por interferir na 

“própria estruturação e funcionamento do espaço público” à medida que provenham 

“modalidades de ações, de estratégias e competências”, a partir de “operações 

simbólicas do funcionamento das suas enunciações”.  

Para Fausto Neto (2000, p.96), todas essas variáveis apontam para a 

transformação do jornal convertido em um “terreno de luta”, de tal modo que o caso 

abordado pelo autor coloca-se em um tenso e permanente embate discursivo entre 

autoridades médicas, Igreja, Estado e sociedade civil. O confrontamento dos diferentes 

campos compõe a produção textual e a discursividade das matérias veiculadas e 

relacionadas ao tema – todas amparadas e ancoradas na “fala jornalística” (FAUSTO 

NETO, 2000, p.96). 

Mais do que um local de embates, o jornal alicerça-se de maneira que atua 

como um lugar de recepção e de produção de discursos e sentidos. O autor faz essa 

colocação, ancorado na premissa de que o jornal é um lugar de recepção, pois ali se 

encontram falas e/ou discursos de outros atores recebidos pelo campo midiático. E de 

produção por apropriar-se dessas vozes e por submetê-las ao seu próprio modo de 

enunciação dos discursos e de sentidos. De acordo com Fausto Neto (2000, p.96) 

Pode - se dizer que o jornal é um lugar de “passeios” de sentidos vários, mas 
também de produção de sentidos que lhes são próprios uma vez que 
“monitora”  ao seu modo o fluxo dos “passeios”. É sob essa “égide” que se 
torna possível a fala [...] das diferentes “zonas de recepção”, no “miolo” e 
nas fronteiras do dispositivo jornalístico.    
 

Ainda, segundo o autor, as falas que serão expostas e objeto de análise, 

constituem-se em discursos originados a partir de uma estrutura de recepção que pode 

ser moldada conforme aspectos próprios. Dessa forma, a sua disposição e utilização 

como discurso é observada por meio de um arranjo hierárquico que permite o seu 

reconhecimento. Outro aspecto da cobertura midiática abordada por Fausto Neto (2000, 

p.97) diz respeito à “topografia do jornal”, à medida que essa disposição obedeceria 

uma ordem velada da composição dos fatos e dos acontecimentos do mundo.  

Conforme Fausto Neto (2000, p.97), seria nesse ínterim que o jornal 

permitira a operacionalidade e o “funcionamento de experiências de subjetivações”. A 

titulação inserida na topografia do jornal pode ser analisada junto aos diferentes 

discursos que se situam de acordo com “várias tarefas semânticas” que contemplam 



desde denúncias; elogios; solidariedades; conclamações; ataques; interpelações; advertências, 

etc., ações que emanam do “chão sócio-histórico-situacional-ideológico” junto ao qual os 

discursos estão inseridos enquanto práticas, igualmente, sociais. É nestas condições que os 

jornais se instituem como “espaço público” (FAUSTO NETO, 2000, p.97).  

A cobertura dos acontecimentos da AIDS demonstra uma produção de 

regimes discursivos através da enunciação daquele que é o principal acontecimento-

notícia – o surgimento de uma doença e os embates discursivos constatados nos 

editoriais, nas cartas dos leitores e nos artigos assinados.  

No caso tratado pelo autor, a cobertura feita pelos jornais e instituída a partir 

da fala jornalística, evidencia a enunciação de diferentes campos envolvidos na Rodin 

que destilam falas de oposição, julgamento, defesa, acusação, entre outros 

apontamentos. Segundo Fausto Neto (2000, p.96), nesse “debate público” proposto pelo 

autor, as mídias são as gerenciadoras de acordo com regras próprias do funcionamento 

da produção textual concebida pela fala jornalística.  

Assim, o campo jornalístico opera à sua maneira os “saberes e discussões” 

(FAUSTO NETO, 2000, p.96) que englobam diferentes instituições e agentes sociais da 

instância pública e privada. No transcorrer dos acontecimentos e das enunciações das 

falas dos outros campos – Igreja, Estado, sociedade civil – o autor constata 

principalmente o confrontamento e o embate discursivo orquestrados segundo a 

disposição e sabor do campo midiático.  

Esse embate é notório, uma vez que os confrontos não se dão apenas nas 

esferas habituais e/ou convencionais e sim, como coloca Fausto Neto (2000, p.100), 

também “nas tessituras simbólicas dos jornais”. Pela análise, o autor constata que as 

mídias “cobram providências; criticam posturas; lembram responsabilidades; pautam a 

importância de valores e estratégias; traçam metas; estipulam a qualidade das alianças e 

seus respectivos atores” (FAUSTO NETO, 2000, p.101). 

 Essa interlocução enunciada por Fausto Neto (2000) transcende o seu 

nicho de atuação e mesmo as suas competências, assim o campo midiático atua de 

maneira que a sua intervenção diferencia-se por dar voz às outras instituições e atores 

sociais. Conforme Fausto Neto (2000, p.101), um dos trunfos do modus operandi 

jornalístico estaria em estabelecer “vínculos sociais”. Esse seria o seu diferencial e 

constituiria numa divisa e/ou a fronteira – embora por vezes mostre-se tênue, até mesmo 

de difícil percepção – entre o campo midiático e as demais instituições que permeiam a 

esfera da mídia. A ação do campo midiático seria não só determinante como também 

marco regulatório para o entendimento dos acontecimentos, no momento em que delega 

para si a tarefa de mediador e de regulador das interações e relações em sociedade.  



Para Fausto Neto (2000), o jornal seria um “sujeito-leitor”, uma vez que 

atuaria de maneira que apropriar-se da discursividade de outros campos para imprimir a 

sua visão e o seu recorte dos acontecimentos. Ainda de acordo com o autor, o campo 

midiático no instante em que “tenta organizar sentidos na perspectiva de sua gramática 

de produção” (FAUSTO NETO, 2000, p.102), age com o propósito de normatizar 

indefinições entre “produção e reconhecimento”. A atuação do campo midiático visa 

minimizar as disparidades e discrepâncias existentes entre a mídia, os campos e atores 

sociais. Com isso, “a ordem do sentido é reduzida à ordem do fazer jornalístico” 

(FAUSTO NETO, 2000, p.102).  

As conclusões de Fausto Neto (2000) e Christa Berger (1998) revelam que a 

mídia cria e acirra os embates discursivos existentes entre o campo midiático, as demais 

instituições e os atores sociais. A mídia é um nicho que age diretamente nas interações. 

Por envolver um sem-número de atores e campos sociais pode-se dizer que cada campo 

tem uma maneira própria de operar essas relações numa disputa caracterizada por 

motivações ideológicas e mesmo por pactos de poder. E nesse contexto, a mídia é o 

nicho que consegue conciliar divergentes focos de embates discursivos provenientes das 

interações sociais.   

 

4 – Análise do caso Rodin 

Desde o surgimento das primeiras matérias sobre o suposto esquema 

fraudulento que apontou a cidade de Santa Maria no epicentro de um dos maiores 

escândalos políticos e envolvendo um sem-número de pessoas e instituições no uso 

indevido do erário público, os dois jornais locais deram início à cobertura e já 

mostravam o embate entre os campos político e midiático. O pano de fundo para o 

embate entre os campos midiático e o político seria a Operação Rodin – desencadeada 

entre Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF), Justiça Federal (JF) e 

Receita Federal (RF). A denúncia de desvio de mais de R$ 40 milhões era, a todo o 

momento, repetida e a isso colocava-se junto aos possíveis envolvidos de uma das 

principais instituições federais de Santa Maria, a UFSM.  

Com isso, deu-se início uma cobertura que colocava a oposição e o 

confrontamento entre os campos midiático e político, mas não somente esses. 

Somavam-se também o campo da justiça – com as representações do MPF, os campos 

da polícia, através da PF e da educação, representado pela UFSM. Em meio a essa 

conjuntura encontra-se a sociedade que vê (e lê) os acontecimentos que lhe são 

estruturados pelo campo midiático que dá o recorte dos fatos conforme seus modos de 



enunciação e de produção simbólica, segundo as peculiaridades e idiossincrasias que lhe 

são próprias.  

A Operação Rodin se estabelece como um caso diferenciado e de extrema 

importância por colocar de um lado a existência de dois importantes campos em 

confronto – o político e o midiático. E também pela existência, não em menor 

importância de outros campos e instituições que estão direta e intrinsecamente ligadas à 

Operação. Todo esse tensionamento é provocado pelo campo político tendo como 

conseqüência a atuação das forças da Justiça – representadas pelo Ministério Público e 

Justiça Federal – ao passo que cabe à mediação e contemporização dos acontecimentos 

que emergem pela atuação do campo midiático. É da atuação das mídias – da produção 

textual jornalística que a sociedade terá a “compreensão semântica” (FAUSTO NETO, 

2000, p.95) dos acontecimentos, como é o caso.  

A eclosão dessa “megaoperação”, assim denominada pelo campos midiático, 

evidencia a existência de dois fenômenos – a existência de um caso de polícia – por se 

tratar de desvio de dinheiro público, e também por ser um caso que envolve questões 

políticas – uma vez que o esquema envolveria fundações e órgãos estaduais que 

cooperavam entre si desde os anos de 2002 e 2006, o que colocaria em xeque a 

existência de uma rede que operava já no governo estadual passado. Esse tensionamento 

provocado pela eclosão da Operação Rodin através da atuação conjunta da Polícia 

Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal e Receita Federal evidenciados 

pelos regimes de discursividade e produção textual do campo midiático, acaba por tecer 

as relações entre as diferentes instituições com a sociedade, que tem na atuação das 

mídias o lugar de encontro e de construção de sentidos dos acontecimentos da Rodin. 

Sem a atuação do campo midiático pode-se cogitar que talvez muito pouco 

ou mesmo nada se soubesse sobre a existência desse suposto caso fraudulento. Com 

isso, mostra-se o surgimento de um caso que colocou a cidade de Santa Maria no 

epicentro de um dos casos políticos de maior repercussão e de esquema de fraude do 

erário público envolvendo órgãos estaduais, fundações de apoio ao ensino, uma 

instituição federal de ensino superior, políticos da região e do governo estadual. 

A arquitetura do discurso jornalístico no que diz respeito aos títulos-

manchetes é uma das questões principais para o entendimento da Operação Rodin pelos 

jornais AR e DSM. É na titulação, provavelmente, que os dois veículos constroem e 

publicam seus discursos por meio de artifícios e de outras formas de produção de 

sentidos e da permissão mais livre de usufruir os recursos próprios da fala jornalística 

na construção textual. A cobertura jornalística da Operação Rodin envolve muito mais 



do que apenas o relato e/ou os desdobramentos de um esquema fraudulento ao erário 

público – trata-se de uma incursão de diversos campos na busca de legitimação e de 

garantia para si da construção de um único relato e/ou parecer respaldo junto à 

sociedade em detrimento ao outro. 

Os discursos presentes na construção textual da Operação Rodin são 

enunciados de forma que a fala jornalística define o tom e o recorte do conteúdo que as 

mídias darão para os títulos-manchetes do referido caso. A Operação Rodin pode ser 

vista e compreendida pela abordagem e pelo tratamento que as mídias deram ao tema, 

acesso dos efeitos de discursividade utilizados pelo campo midiático para a cobertura do 

caso que se desnuda como um jogo entre campos e atores sociais que permeiam a esfera 

pública e privada da sociedade.   

 

4.1  Estratégias metodológicas  

A análise das estratégias discursivas dos jornais acerca da Operação Rodin 

se dá no momento de sua deflagração, o ápice do acontecimento, quando seu status de 

noticiabilidade é superior se comparado com sua continuidade, como refere Alsina 

(2008). A seleção desse período repousa sobre algumas questões como a grande 

quantidade de matérias produzidas pelos jornais, por ser dada mais ênfase no momento 

de sua eclosão e por viabilidade, já que se trata de um estudo monográfico. 

Como já referido na Introdução, o trabalho trata da cobertura do caso nos 

dois periódicos diários da cidade por meio da análise dos títulos-manchetes que 

ilustraram as capas do AR e do DSM no período de eclosão da Operação Rodin – que 

ocorreu no mês de novembro e dezembro de 2007. 

Sobre os títulos encarados dentro do dispositivo jornal, Mouillaud (2002) os 

coloca de maneira específica com um local bem definido – no caso o jornal. A sua 

análise deve ser vista à luz da palavra gravada, tal qual uma epígrafe. O título deve ser 

compreendido como um recurso da fala jornalística – ao utilizar a palavra para 

estruturar e semantizar determinado acontecimento como notícia com o propósito de 

expô-lo e maximizá-lo ao ponto de, muitas vezes, esgotá-lo. Conforme Mouillaud 

(2002, p.100), pode-se dizer que o título é aquele elemento que “constitui a abóbada do 

dispositivo completo do jornal”.  

Dessa maneira, a compreensão do título deve ser vista e trabalhada de forma 

que ele não seja visto apenas como um recurso ou artifício que compõe a estrutura do 

jornal. O título é o recurso de maior valoração e talvez aquele que se possa permitir – ao 

menos por parte dos jornalistas – situações de maior autonomia nos processos 



produtivos da notícia. Mouillaud (2002, p.100) expõe que a relação entre “as páginas 

externas do jornal (de rosto e de última) e as páginas internas” possuem um título no seu 

topo que são “fechadas”. Assim, o título inserido no topo do jornal determinará as 

informações que serão cooptadas “para aparecer nas páginas (ou na página) que cobre” 

(MOUILLAUD, 2002, p.100). A distribuição de títulos e a sua conseqüente ida (ou não) 

para o topo do jornal obedecem a critérios de valoração da informação. Como diz 

Mouillaud (2002, p.100), “o acesso à primeira página e última página depende da 

qualidade de informação pelo item (ainda que não seja possível, evidentemente, apreciar 

objetivamente seu valor)”. 

A compreensão da estrutura dos títulos precisa assimilar a contrariedade 

“externo/interno” (MOUILLAUD, 2002, p.101). O processo construtivo da notícia ao 

fazer uso do jornal como um dispositivo para dar notoriedade aos seus acontecimentos-

notícia precisa trabalhar de acordo com essa premissa. A região mais suscetível do 

jornal são as páginas externas. Mouillaud (2002, p.101) explica que essa sensibilidade 

dá-se devido a constituir-se em “uma membrana do jornal, que é a sua interface com o 

mundo exterior”, ao passo que a estrutura interna do jornal representaria “o coração do 

jornal em que os itens só chegam após terem sido filtrados e classificados pelos títulos-

assuntos”.  

Mouillaud (2002) ressalta que os acontecimentos-notícia desencadeiam um 

processo que dá início a uma série de desdobramentos de vários outros assuntos. Essa 

conseqüência faz com que os títulos-assuntos que circundam as páginas internas 

contenham “nós em vários níveis”. Dessa forma, como explica o autor, por exemplo, 

“Internacional, de nível-1, comanda o nível -2 Europa, que comanda o nível-3 Portugal; 

Sociedade, nível-1, comanda uma Sociedade-2, que comanda Diversos; Cultura domina 

espetáculos, que domina teatro etc” (MOUILLAUD, 2002, p.103). Esses 

desdobramentos ou “nós” acabam por desencadear outros saberes. Os títulos são 

inseridos no bojo do jornal conforme as “categorias-assunto”. Mouillaud (2002, p.104) 

delega a essas categorias a tarefa de “ponte entre o jornal e o mundo, um espaço 

transicional”.     

No espaço dos títulos-manchetes, os jornais AR e DSM deram o 

dimensionamento e a amplitude segundo formas e estratégias próprias à Operação 

Rodin, pois nesse espaço há a possibilidade de maior autonomia em relação às demais 

editorias de um jornal. Ainda em relação à titulação, pode-se conjecturar que é nesse 

espaço que o jornal, de certa forma, acaba por partidarizar-se quanto a um caso.  



Faz-se menção, aqui, ao que Fausto Neto (2000) aponta para um 

comportamento das mídias na cobertura midiática realizada pelo campo jornalístico que 

estaria “acima” das lutas entre os demais campos e agentes sociais. Por isso, que é na 

titulação que nota-se que o jornal permite-se emitir seu posicionamento. Ainda nos 

títulos-manchetes, pode-se verificar a cobrança das mídias em relação às demais 

instituições e atores sociais ao agregar para si a responsabilidade pela organização e 

hierarquização dos acontecimentos, e por providências dos próximos desdobramentos 

relacionados à Operação Rodin.  

No caso Rodin, uma série de fatos e acontecimentos veio à tona com a 

eclosão da operação, desdobramentos e consequências que transcenderam a barreiras da 

cidade, atingindo desde figuras importantes da política estadual e local, além de colocar 

em xeque nomes de expoentes da cidade e da própria instituição federal de Santa Maria. 

Toda essa gama de informações que a mídia semanalmente tinha de lidar não poderia 

ser noticiada em sua totalidade, e não havia como abranger todas as nuances da 

Operação Rodin, por isso foi preciso a “apreensão de um acontecimento fragmentado 

em cenas parciais para serem passíveis de leitura” (MOUILLAUD, 2002, p.62). 

Frente às questões teóricas refletidas por Fausto Neto (2000) e Mouillaud 

(2002), selecionou-se um corpus de análise que desse conta de mostrar o momento em 

que o acontecimento eclodiu na mídia, a partir de várias cenas, nas capas do Diário de 

Santa Maria e A Razão. Esse período abrange os meses de novembro e dezembro de 

2007, num total de 14 edições do jornal Diário de Santa Maria, nove do jornal A Razão, 

totalizando 23. 

A escolha das capas dos dois jornais justifica-se por propiciar uma análise de 

maneira que contemple o modo como os dois periódicos dão forma aos acontecimentos 

relacionados à Operação Rodin. E por ser, talvez, nas capas que os jornais possam ter 

maior autonomia na cobertura dos acontecimentos, pois é nelas que podem dar a forma 

e a enunciação discursiva do seu “modo de dizer” (FAUSTO NETO, 2000, p.95), entre 

tantas outras operações e estratégias enunciativas possibilitadas nas capas.  

Para tratar aqui do objeto de estudo monográfico – a Operação Rodin – 

optou-se por fazer uso de técnicas da Análise Discursiva para ‘leitura’ dos jornais A 

Razão e Diário de Santa Maria. Esse procedimento foi necessário para que fosse 

possível compreender o estudo de vozes e de sentidos emanados através das capas dos 

dois periódicos locais. A autora Marcia Benetti (2007, p.107) reitera que o jornalismo é 

um local “de circulação e produção de sentidos” de tal forma que se constitui em um 



discurso “a) dialógico; b) polifônico; c) opaco; d) ao mesmo tempo efeito e produtor de 

sentidos; e) elaborado segundo condições de produção e rotinas particulares”.  

A proposta de mapear as vozes e sentidos existentes na cobertura da 

Operação Rodin pelos jornais locais de Santa Maria visa identificar os embates 

discursivos entre o campo midiático e as demais instituições. Pois, aqui, o 

enfrentamento entre a mídia e os atores sociais envolvidos gira em torno do bem 

simbólico – o discurso, como já explicado e discutido anteriormente. Conforme ressalta 

Benetti (2007, p.107-108): 
Toda linguagem é dialógica, diz Bakhtin (1979, 1981), e o dialogismo pode ser 
pensado em dois planos que interessam ao jornalismo: por um lado, a relação 
entre os discursos; por outro, a relação entre os sujeitos (BRAIT, 1997). O 
primeiro diz respeito à interdiscursividade, conceito associado aos estudos 
sobre os sentidos. O segundo diz respeito à intersubjetividade – o discurso não 
existe por si mesmo, ele só existe em um espaço entre sujeitos.  

 

Outra ponderação que a autora destaca diz respeito ao papel desempenhado 
pelos sujeitos para que o discurso exista, de tal forma, que esses sujeitos são 
responsáveis “não apenas pelo autor da fala ou enunciador, mas também pelo sujeito 
que lê” (BENETTI, 2007, p.108). As estratégias discursivas e todos os enquadramentos 
e recortes que os jornais A Razão e Diário de Santa Maria deram ao tratar a Operação 
Rodin desde o momento em que eclodiu obedecem a uma produção textual 
intersubjetiva. Conforme Marcia Benetti (2007, p.108): 

 O texto objetivo é apenas uma intenção do jornalista, restando-lhe elaborar 
um texto que no máximo direcione a leitura para um determinado sentido, 
sem que haja qualquer garantia de que essa convergência de sentidos vá de 
fato ocorrer. A pretensão de desambigüizar o mundo (MARIANI, 1998), que 
sustenta o jornalismo a partir de seu objetivo de relatar “fielmente” os 
acontecimentos, revela-se frágil e ilusória sempre que problematizada pelo 
viés da linguagem. 

  

A Análise Discursiva é utilizada para compreender e elucidar os contratos de 
leitura construídos pelos jornais A Razão e Diário de Santa Maria sobre o caso porque 
trata de questões como a enunciação de sentidos através do “dizer e interpretar”. A 
autora chama a atenção para esse “movimento de instauração de sentidos” (BENETTI, 
2007, p.109) que ajuda a compreender as operações de funcionamento de um discurso.  

A partir da análise dos corpus foram definidas duas categorias – A 
Referência aos Campos Envolvidos e a Referência aos Envolvidos. Ao final da análise 
apresenta-se uma tabela com todos os enunciados. A primeira diz respeito à menção aos 
outros campos como forma estratégica de dividir a autoria pelo que é enunciado pelo 
jornal. A segunda categoria a ser analisada refere-se a tendência explicitada em expor os 
envolvidos tidos como supostos suspeitos na Operação Rodin.  

 

4.2 As referências aos campos envolvidos 



Essa categoria de análise diz respeito à referência aos outros campos como 
forma estratégica de dividir a autoria pelo que é enunciado através jornal. Em todos os 
títulos-manchetes o jornal, ao fazer menção aos demais campos, passa a impressão de 
ter acesso a informações sigilosas. Aqui, o recurso utilizado é o de fazer uso da fala de 
outros campos para poder enunciar algo de mais comprometedor, por exemplo. 

 

Enunciado 01: “Operação Rodin: Santa Maria no centro das fraudes no Detran” (DSM, 
07/11/2007). 

O jornal Diário de Santa Maria volta a utilizar o selo Operação Rodin para validar a sua 
intenção de colocar Santa Maria – aqui entendida e compreendida pela Universidade 
Federal de Santa Maria e pelas suas fundações – por estarem no ‘centro’ das fraudes 
envolvendo o órgão estadual Detran – Departamento Estadual de Trânsito.  

Enunciado 02: “Escândalo no Departamento Estadual de Trânsito: Policia Federal 
prende 13 suspeitos de lesar cofres públicos” A Razão - 07/11/2007. 

Pela chamada Escândalo no Departamento Estadual de Trânsito, o jornal A Razão faz 
uso da autoridade da Polícia Federal para validar o seu próprio discurso e dizer que 
foram presos 13 suspeitos de lesar o erário público.  

 

Enunciado 03: “Departamento Estadual de Trânsito/Fundação Educacional e Cultural 
para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura: Justiça Federal 
detalha escândalo” A Razão - 08/11/2007. 

Aqui, o jornal A Razão utiliza-se do mesmo artifício ao fazer uso da autoridade da 
Justiça Federal como recurso para a enunciação da matéria que destaca a existência de 
um suposto escândalo entre o Departamento Estadual de Trânsito gaúcho e a Fundação 
Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e o Aperfeiçoamento da Educação e da 
Cultura ligada à Federal. 

Enunciado 04: “Escândalo no Detran: Quebra-quebra na sede da Fatec” (AR, 
09/11/2007). 

Novamente, o A Razão faz menção à existência de um escândalo no Detran gaúcho e 
coloca como consequência do fato (escândalo), a ocorrência de um ‘quebra-quebra’ na 
Fatec. 

Enunciado 05:  Fatec muda direção e projetos terão sequência  jornal A Razão -  
10,11/11/2007). 

Ao fazer referência à fundação (Fatec) o jornal ameniza o seu discurso referente a ela e 
coloca que a mudança na direção – o que dá a impressão da existência de algum tipo de 
irregularidade na (atual) direção – poderá dar continuidade aos projetos existentes. 

Enunciado 06: “Operação Rodin: A Universidade Federal de Santa Maria uma semana 
depois do escândalo” -  Jornal Diário de Santa Maria, 13/11/2007. 

Ao fazer menção no selo ‘Operação Rodin’ o jornal coloca-se na condição de estar 
incumbido de dar um ‘quadro’ da Universidade Federal de Santa Maria uma semana 
após a eclosão da Operação Rodin. 



Enunciado 07: “Operação Rodin: Policial Federal atrás de provas” A Razão, 
14/11/2007. 

 O jornal A Razão recorre ao recurso de referência aos campos envolvidos – à 
instituição policial – Policia Federal para dizer que o órgão está à procura de provas. A 
fala jornalística apropria-se da autoridade policial para dizer que a Polícia Federal  está 
atrás de provas.   

Enunciado 08: “Operação Rodin: O que a polícia apreendeu em Santa Maria” segundo 
jornal Diário de Santa Maria, 15/11/2007. 

O jornal faz uso do ‘selo’ Operação Rodin para confrontar os campos da Polícia Federal 
com a cidade de Santa Maria. Ao fazer menção do nome da cidade, o jornal abrange a 
atuação das apreensões realizadas pela Polícia Federal. Aqui, ‘Santa Maria’ pode ser 
entendida como a Universidade Federal de Santa Maria, as fundações e as empresas dos 
supostos envolvidos no esquema fraudulento.  

Enunciado 09: “Quilombolas: Escândalo na Fundação de Apoio a Tecnologia e Apoio 
prejudica convênio” jornal A Razão, 17,18/11/2007). 

Novamente o jornal A Razão faz utilização da expressão ‘escândalo’ para reiterar a 
existência de uma ilicitude envolvendo a Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciências  e 
que acabou por prejudicar um projeto ligado à fundação, no caso ‘quilombola’. 

Enunciado 10: “FATEC: MP investiga contrato com seis prefeituras” (DSM, 
19/11/2007). 

Novamente o jornal refere-se a um dos campos envolvidos – o da Justiça – através do 
Ministério Público para dizer que a fundação (FATEC) está sendo investigada pelo 
órgão do Ministério Público. O jornal vale-se da autoridade de outros campos para 
poder validar o seu próprio discurso. Assim, ao colocar a sua intenção via enunciação 
por meio de outro campo, o jornal consegue dar maior legitimidade ao que é veiculado. 

Enunciado 11: “Operação Rodin: Delegado fala sobre a fraude” (AR, 20/11/2007).  

Nesse enunciado, o jornal AR refere-se diretamente à Polícia Federal ao destacar que o 
delegado falou ao jornal sobre a fraude, dando um conteúdo de veracidade e certo 
sentenciamento à existência da fraude.  

Enunciado 12: “Polícia Federal: Os números da “limpa” da Operação Rodin” (DSM, 
20/11/2007). 

Um dos campos de maior visibilidade desde a eclosão da Operação Rodin – a Polícia 
Federal – é mais uma vez mencionada pelo jornal DSM para dar legitimidade ao que é 
dito. Nota-se que a informação teria de ser sigilosa – o acesso aos números da Operação 
– elucidado no trecho ‘os números da limpa’, mas o DSM demonstra que teve acesso. 
Mais uma vez, o periódico faz uso da autoridade de outro campo para legitimar e 
validar o que acredita ser de interesse destacar. 

Enunciado 13: “Operação Rodin: Divulgada a cifra das apreensões da polícia” (DSM, 
22/11/2007). 

O selo Operação Rodin destaca a atuação da Polícia Federal. Ao colocar que a PF 
divulga os números (aqui colocado como ‘cifra’) das apreensões, o jornal passa a 
impressão de ter acesso às informações sigilosas. O DSM é precavido ao noticiar que é 
a PF quem divulga a ‘cifra’ das apreensões. 



Enunciado 14: “FATEC: Contrato com a Anatel é, também, alvo de investigação” 
(DSM, 23/11/2007). 

O jornal coloca em xeque o contrato da fundação (FATEC) com outro órgão (a Anatel). 
Ao dizer que o contrato está sob investigação, o jornal faz uso da autoridade de outros 
dois campos – o da Polícia Federal e o da Justiça Federal – para dar legitimidade e 
assim acaba por dividir a autoria do que é noticiado. Obviamente que quem veicula as 
informações é o jornal DSM, mas sob a égide da autoridade dos demais campos. 

Enunciado 15: “UFSM: Protesto só do lado de fora” (AR, 1º e 2/12/2007). 

Aqui, o jornal faz menção direta à UFSM e, ao publicar que o ato de protesto somente 
se deu ‘do lado de fora’, o jornal refere-se indiretamente à manifestação ocorrida dias 
atrás e que acarretou em ‘quebra-quebra’ na sede da Fatec.  

Enunciado 16: “Fatec e Fundae: Bloqueada parte da verba das fundações” (AR, 
05/12/2007). 

O jornal vale-se da autoridade da Justiça para dizer que os recursos financeiros das duas 
fundações  – Fundação de Apoio à Tecnologia e a Ciências e Fundação de Apoio a 
Educação estão bloqueados. 

Enunciado 17: “Dinheiro Público: Deputado Pimenta pede auditoria em emendas para 
a Fatec” Diário de Santa Maria , 11/12/2007). 

Nesse título-manchete, muda-se o selo de chamada para as notícias relacionadas à 
Operação Rodin. Através das palavras ‘Dinheiro Público’, o jornal Diário de Santa 
Maria expõe o envolvimento de outra esfera na Rodin – o poder Legislativo – por meio 
da Câmara dos Deputados representado por ‘Pimenta’ (Deputado Federal do Partido dos 
Trabalhadores-Rio Grande do Sul). O jornal utiliza o nome do deputado para legitimar o 
questionamento do repasse de verbas públicas para a Fatec e isso fica bem elucidado ao 
colocar que o deputado solicita ‘auditoria’. 

4.3  As referências aos envolvidos 

Nessa categoria de análise discursiva mostra-se uma tendência explicitada em 
expor os envolvidos tidos como supostos suspeitos na Operação Rodin. Os jornais 
mencionam os nomes dos atores envolvidos e de seus familiares. Os artifícios utilizados 
demonstram uma referência aos personagens, em sua maioria àqueles de maior renome 
e/ou notoriedade da Universidade Federal de Santa Maria, como se fossem conhecidos 
de todos os leitores. Para isso, utilizam da fala dos demais campos para fazer menção a 
esses nomes. A referência aos envolvidos na Operação Rodin dá-se através das mais 
variadas estratégias discursivas.  

Enunciado 18: “Operação Rodin: Dario Trevisan é solto depois de depor” (DSM, 
10,11/11/2007). 

Um dos nomes de maior evidência, o professor Dario Trevisan da UFSM e na época 
presidente da Coperves, é referido pelo seu nome sem maiores referências. Ao colocar 
que é solto após depor, passa a impressão de ter sido intimado a dar esclarecimentos à 
PF. Ao enunciar que ele é ‘solto’ após depor, passa a imagem de que ele foi preso e, 
logo, transgrediu a lei. Ao passo que a palavra ‘solto’ ameniza a sua imagem, pois se 
está solto, em liberdade, é porque não havia provas de qualquer tipo de crime.  

Enunciado 19: “Operação Rodin: Polícia na empresa de familiares de Sarkis” (DSM, 
14/11/2007). 



O jornal noticia a atuação da Polícia Federal na empresa da família de Sarkis (Paulo 
Jorge Sarkis, ex-reitor da UFSM). O DSM suprime o nome do reitor e, dessa maneira, 
estende a suspeita sobre a família do ex-reitor. Mas o faz sempre embasada e ancorada 
na fala de outro campo.  

Enunciado 20: “Operação Rodin: Quem é José Fernandes, o suposto “Pensador” 
(DSM, 17,18/11/2007). 

O DSM faz referência ao ex-professor da UFSM e fundador da Pensant Consultores 
(empresa prestadora de serviços de gestão pública), José Fernandes, como suspeito de 
ser o mandante do esquema fraudulento. O jornal, assim, ao utilizar a palavra 
‘pensador’ faz referência à empresa Pensant (que inspirou o nome da Operação Rodin) e 
associa o nome de José Fernandes como sendo o mentor, o ‘pensador’ do esquema que 
lesou o erário público. 

Enunciado 21: “Operação Rodin: Pelo contrato, Pensant ‘venderia’ projeto da Fatec a 
outros Detrans” (DSM, 24, 25/11/2007). 

Mais uma vez, neste enunciado, a referência é à empresa Pensant Consultores que, 
como coloca o jornal, ‘venderia’ projeto da fundação (Fatec) ligada à Federal a outros 
Detrans. Essa associação feita à Pensant pode ser compreendida como não somente à 
empresa de consultoria, como também e, principalmente, ao seu fundador José 
Fernandes. 

Enunciado 22: “Operação Rodin: Paulo Sarkis frente a frente com delegado” (DSM, 
21/12/2007). 

O jornal coloca o ex-reitor da UFSM, Paulo Jorge Sarkis, como réu ou na condição de 
suspeito ao fazer uso da expressão ‘frente a frente com o delegado’. O jornal refere-se à 
Sarkis sem fazer menção de que ele já foi ex-reitor da UFSM, como se esse já fosse um 
ator muito conhecido do leitor do jornal.  

Enunciado 23: “Operação Rodin: O que Sarkis disse no seu depoimento à Polícia 
Federal” (DSM, 22,23/12/2007). 

A referência ao ex-reitor limita-se apenas a ‘Sarkis’ (sobrenome do professor da 
UFSM). Evidencia-se o confrontamento direto do campo policial (PF) com um dos 
supostos envolvidos na fraude ao Detran gaúcho.  

A seguir, faz-se uma tabela com os títulos-manchetes e suas respectivas 
referências como um modo de melhor visualizar os enunciados e sua categorização.  

Quadro 03 – Títulos-manchetes referentes aos meses de eclosão da Operação Rodin 

 

Títulos manchete 

 

Data 

 

Jornal 

Estratégia: 

Referência aos 
Campos 

Estratégia: 

Referência aos 
envolvidos 

“Operação Rodin: 
Santa Maria no centro 
das fraudes no 
Detran” 

 

07/11/2007 

 

DSM 

 

X 

 

“Escândalo no Detran: 
PF prende 13 

    



suspeitos de lesar 
cofres públicos”  

07/11/2007 AR X 

 “Detran/Fatec: Justiça 
Federal detalha 
escândalo” 

 

08/11/2007 

 

AR 

 

X 

 

“Escândalo no Detran: 
Quebra-quebra na 
sede da Fatec”  

 

09/11/2007 

 

AR 

 

X 

 

“Operação Rodin: 
Dario Trevisan é solto 
depois de depor”  

 

10,11/11/200
7 

 

DSM 

  

X 

“Fatec: Fatec muda 
direção e projetos 
terão sequência”  

 

10,11/11/200
7 

 

AR 

 

X 

 

“Operação Rodin: A 
UFSM uma semana 
depois do escândalo”  

 

13/11/2007 

 

DSM 

 

X 

 

“Operação Rodin: PF 
atrás de provas” 

 

14/11/2007 

 

AR 

 

X 

 

“Operação Rodin: 
Polícia na empresa de 
familiares de Sarkis”  

 

14/11/2007 

 

DSM 

  

X 

“Operação Rodin: O 
que a polícia 
apreendeu em Santa 
Maria”  

 

15/11/2007 

 

DSM 

 

X 

 

“Quilombolas: 
Escândalo na Fatec 
prejudica convênio” 

17,18/11/200
7 

AR X  

“Operação Rodin: 
Quem é José 
Fernandes, o suposto 
“Pensador””.  

 

17,18/11/200
7 

 

DSM 

  

X 

“FATEC: MP 
investiga contrato com 
seis prefeituras”  

19/11/2007 DSM X  

“Operação Rodin: 
Delegado fala sobre a 
fraude”  

20/11/2007 AR X  

“Polícia Federal: Os 
números da “limpa” 

    



da Operação Rodin”  20/11/2007 DSM X 

“Operação Rodin: 
Divulgada a cifra das 
apreensões da polícia”  

 

22/11/2007 

 

DSM 

 

X 

 

“FATEC: Contrato 
com a Anatel é, 
também, alvo de 
investigação”  

 

23/11/2007 

 

DSM 

 

X 

 

“Operação Rodin: 
Pelo contrato, Pensant 
‘venderia’ projeto da 
Fatec a outros 
Detrans” 

 

24, 
25/11/2007 

 

DSM 

  

X 

 

“UFSM: Protesto só 
do lado de fora”  

 

1º e 
2/12/2007 

 

AR 

 

X 

 

“Fatec e Fundae: 
Bloqueada parte da 
verba das fundações”  

 

05/12/2007 

 

AR 

 

X 

 

“Dinheiro Público: 
Pimenta pede 
auditoria em emendas 
para a Fatec”  

 

11/12/2007 

 

DSM 

 

X 

 

“Operação Rodin: 
Paulo Sarkis frente a 
frente com delegado”  

 

21/12/2007 

 

DSM 

  

X 

“Operação Rodin: O 
que Sarkis disse no 
seu depoimento à 
Polícia Federal” 

 

22,23/12/200
7 

 

DSM 

  

X 

 

4.4 Uma análise da cobertura dos jornais  

A cobertura da Operação Rodin realizada pelos jornais DSM e AR 

demonstra a posição do jornal como um sujeito privilegiado e com capacidade de (de) 

formar a opinião pública à medida que vai tecendo a rede de acontecimentos. Desde a 

eclosão da Operação em novembro de 2007, muito já foi noticiado e divulgado. Ao 

longo de 24 meses ainda se está longe de chegar a um parecer final. A Justiça – única 

instituição com competência para dar o veredicto final – ainda analisa as provas já 

compiladas, desde trechos de gravações telefônicas, movimentações bancárias, 

computadores apreendidos durante as operações da PF, entre outros.  



Nem por isso, as mídias deixam de relatar os acontecimentos desde a 

primeira notícia acerca do fato. Nesse processo de midiatização, os jornais estão em 

contato permanente com uma série de instituições que tentam outorgar para si a sua 

própria legitimidade. Na posição de ser não só mediadora, mas de quem co-determina as 

relações em sociedade, a mídia está incumbida de ser uma instituição que dá o recorte e 

o enquadramento dos acontecimentos. Essa ótica é o objeto desse estudo monográfico – 

a Operação Rodin – em que uma série de embates discursivos envolve uma (quase) 

infinidade de atores e diferentes campos sociais, entre os quais o midiático com outras 

instituições como a policial, a jurídica e o ensino.  

A publicação dos acontecimentos da Operação Rodin nos dois jornais locais 

de Santa Maria obedece uma lógica que é própria das mídias – a mediação e a 

construção dos fatos – uma tarefa executada única e exclusivamente pelo campo 

midiático. Para isso, as mídias locais valem-se da autoridade dos demais campos 

envolvidos para validar e reiterar o seu próprio discurso.  

Isso pode ser aplicado no que acontece nesse período de dois anos de 

Operação Rodin. Desde que eclodiu o suposto esquema fraudulento que teria desviado 

dinheiro público através da subcontratação de fundações que terceirizavam serviços de 

maneira ilícita, evidencia-se que as notícias relacionadas à Operação Rodin apontam 

para a existência de um saber – que houve, a princípio, um esquema de enriquecimento 

ilícito de improbidade administrativa, formação de quadrilha, prevaricação, entre tantos 

outros. Mas ao mesmo tempo, também se desnuda no que tange às investigações um 

não-saber que parece apontar para um recurso da mídia que injeta mais-valia à 

informação, fazendo recuar o acontecimento em um fundo de trevas”, dando eco aos 

acontecimentos e gerando novos acontecimentos-notícias. 

Assim, as construções da Operação Rodin se encaixam de maneira que as 

costuras e os nós de como se organizam e se estruturam os acontecimentos dão as 

relações de como se evidenciarão as notícias engendradas em sua incompletude. 

Deve-se compreender os acontecimentos da Operação Rodin – desde 

aqueles que foram manchetes dos jornais como os que não tiveram o mesmo destaque – 

em sua totalidade para que toda a série de desdobramentos do caso possa ser 

contemplada em sua plenitude. 

O embate discursivo pode ser visto com a utilização de um artifício pelos 

dois jornais – que fazem uso da fala dos outros campos para poder validar o seu ponto 

de vista e emitir pareceres velados através da fala dos agentes que coordenam a 

Operação Rodin – seja o MPF, RF, JF ou PF. Pode-se notar que os enunciados apontam 



para a existência de um esquema orquestrado que fraudou o erário público, mas essas 

informações partem como sendo dita por uma das autoridades acima mencionadas. 

Entretanto, o jornal acaba sendo um sujeito enunciador dessas informações. 

Dessa maneira, os jornais conseguem passar a impressão de estarem 

eximindo-se de qualquer emissão de pré-julgamento. Ao utilizar tal subterfúgio, as 

mídias valem-se da condição de serem as mediadoras das operações discursivas entre os 

campos para emitirem pareceres condenatórios ou questionamentos que coloquem em 

xeque a credibilidade e a legitimidade de instituições e/ou atores sociais.  

Nos materiais analisados, percebe-se um sentenciamento por parte dos 

jornais durante o desenrolar do caso. Dessa forma, nota-se que mesmo antes de haver 

um julgamento oficial por parte dos campos autorizado para tal, como Ministério 

Público, Justiça Federal e Receita Federal, as mídias enunciam um possível desfecho 

para o caso, apontando os seus ‘culpados’.  

Os enunciados dos jornais comprovam a existência da emissão de sentenças 

por parte do jornal àqueles supostos envolvidos na Operação Rodin. Ao fazer uso da 

fala jornalística, os jornais fazem uso de frases impactantes que colocam em dúvida a 

credibilidade e legitimidade dos suspeitos. Mesmo na semana de eclosão da Operação, o 

jornal coloca uma série de matérias na capa que dá o caráter condenatório àqueles 

citados pela Operação Rodin como tendo ligações no suposto esquema fraudulento.  

Pode-se lembrar que a atuação dos dois jornais em questão, bem como 

lembra Fausto Neto (2000), assemelha-se à condição de um filtro – como uma estrutura 

mediadora incumbida de ser o guardião do contrato. As notícias analisadas nos dois 

veículos os colocam na posição de leitores privilegiados e detentores da legitimidade, 

como lembra Rodrigues (2002). Os enunciados trabalhados referentes aos meses de 

eclosão da Operação – novembro e dezembro de 2007 – apontam para a utilização de 

um procedimento padrão entre os jornais – ambos apropriam-se da autoridade dos 

demais campos envolvidos para emitirem pareceres condenatórios ou mesmo suspeitos 

sobre àqueles supostos envolvidos na fraude. De tal forma que o discurso midiático fere 

a autonomia e coloca em xeque a legitimidade das outras instituições envolvidas. 

Em todos os enunciados analisados pode-se constatar o que Rodrigues 

(2002) coloca como sendo a distinção do discurso midiático, o fato de estar na sua 

inviabilidade e mesmo na sua impossibilidade de não poder ser delimitado pelas 

fronteiras de um domínio restritivo da experiência. Os dois jornais, através de suas 

próprias construções, dão o recorte e a angulação que convém aos fatos acerca da 

Rodin. O relato dos acontecimentos assinala a construção de um simulacro, um relevo 



como propõe Mouillaud (2002). O tecer dos acontecimentos das notícias é um processo 

em constante construção e suscetível a modificações. As matérias analisadas pelos dois 

veículos durante o período de eclosão da Operação – em novembro e dezembro de 2007 

– marcam uma contumaz cobertura das duas mídias com maior ênfase para o jornal 

DSM. De tal modo que os acontecimentos ganham reverberação e notoriedade por 

envolverem uma série de atores e instituições conhecidas em Santa Maria. 

Nesse novo modelo de interação, como lembra Fausto Neto (2000), as 

mídias arquitetam as suas próprias enunciações e relações com os demais campos de 

maneira que a mediação seja construída pela fala jornalística ao valer-se da autoridade e 

das vozes de outros campos. Assim, ao longo dos dois meses de análise da eclosão da 

Rodin nos dois jornais de Santa Maria percebe-se que a fala da mídia torna-se 

performativa. Desse modo, o jornal figura-se como um nicho de tensão entre o campo 

midiático e as outras instituições envolvidas na construção dos fatos. As mídias no seu 

papel de explorar todas as nuances em busca de desdobramentos possíveis, fazem uso 

de ferramentas e artifícios que estão ao seu alcance para darem o seu enquadramento e 

recorte àquilo que julgam necessário e/ou apropriado para o momento. 

Por ser o discurso – o maior capital simbólico do campo midiático – o 

embate discursivo é acentuado com as outras instituições envolvidas na construção dos 

acontecimentos acerca da Operação Rodin. Nos enunciados dos dois jornais de Santa 

Maria evidenciam-se os diferentes modos de dizer da mídia na disputa travada entre o 

campo midiático e os outros. Os jornais Diário de Santa Maria e A Razão, como 

sujeitos-leitores e na condição de leitores privilegiados, tentam organizar os sentidos na 

construção dos enunciados.    

Os discursos incutidos nas matérias do jornal DSM demonstram a existência 

de um pré-julgamento e mesmo sentenciamentos, por vezes, em determinadas matérias. 

Em muitos momentos, o conteúdo da matéria já parece acabado. Em vários títulos-

manchetes e nas chamadas das matérias vê-se que o jornal emite sentenças 

condenatórias em seus discursos. Dessa maneira, o campo midiático acaba por irromper 

nos demais campos sociais. O midiático leva vantagem em relação aos demais campos 

por poder fazer uso da natureza esotérica dos outros campos. A cobertura do DSM sobre 

os fatos acerca da Operação Rodin se dá em maior número de edições e com mais 

intensidade. Em contrapartida, o jornal AR, que apresenta um número mais limitado e 

mais comedido, se comparada à cobertura realizada pelo jornal DSM. 

É a credibilidade que dá legitimidade aos discursos veiculados pelos jornais. 

Não fosse essa a condição primeira, desde que eclodiu a Operação Rodin e não fosse o 



jornal ser portador desse bem, talvez os acontecimentos do caso pudessem mesmo ter 

passado com pouca ou talvez nenhuma notoriedade. Foi a construção do diálogo com o 

leitor e a premissa de credibilidade junto a eles que permitiram com que a Operação 

Rodin, passados dois anos de seu surgimento, ainda cause interesse à opinião pública.  

Essa relação fica bem explícita no embate gerado pelo campo midiático com 

as demais instituições envolvidas desde a eclosão da Operação Rodin no que trata das 

denúncias de um suposto esquema fraudulento que teria lesado os cofres públicos 

através de contratações indevidas de fundações ligadas à instituição federal de Santa 

Maria e ao governo do Estado. A enunciação feita pelo campo midiático sobre os 

acontecimentos relacionados à Operação Rodin pode ser vista como um acirramento e 

um tensionamento dos campos midiático com as demais instituições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Considerações finais 

 

A Operação Rodin desencadeada em novembro de 2007 trouxe à tona uma 

série de suspeitas e fatos que pairaram sobre Santa Maria numa de suas mais notórias e 

referendadas instituições da cidade – a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A 

existência de um suposto esquema que teria lesado os cofres públicos em mais de R$ 44 

milhões foi o estopim para a publicação de uma série de matérias acerca da Operação 

Rodin que desnudaram uma série de matérias sobre o tema. Logo que os primeiros 

relatos dos dois jornais locais de Santa Maria deram início à cobertura sobre o assunto – 

que tomara evidência desde o primeiro momento – deu-se início a um embate discursivo 

entre o campo midiático e as demais instituições envolvidas no caso.  

O campo midiático por ser a instituição incumbida de ser o mediador das 

relações em sociedade traz consigo o papel de ser a instituição tutora e que regrará as 

normas do jogo entre os mais variados campos. Dessa maneira, os dois jornais – AR e 

DSM – revelam através de suas enunciações, meios próprios de construir e tecer os 

acontecimentos sobre a Rodin dando o recorte e o enquadramento que julguem 

adequados. Nesse papel de filtro e de leitor privilegiado, as mídias acabam por 

desempenhar um papel preponderante e, por vezes, sufocador e de forte tensionamento 

entre as demais instituições envolvidas. 

A existência de um sem-número de vozes relacionadas à construção dos 

enunciados da Operação Rodin demonstram a importância do papel do campo midiático 

como agente regulador e de sujeito privilegiado ao poder transitar entre todos os campos 



envolvidos e fazer uso da sua fala jornalística como um elo de ligação entre sociedade e 

instituições. Dessa forma, o seu bem simbólico – o discurso – é o fator agregador e 

diferencial para os demais campos, pois as maneiras de dizer, bem como os recursos 

utilizados pelas mídias na construção e hierarquização das notícias, arquitetam e 

engendram os fatos respeitando a fala jornalística. Deve-se ressaltar que essa fala 

jornalística apropria-se e faz utilização do modus operandi de outros campos.  

Desde que foram noticiadas as primeiras matérias sobre a Operação Rodin 

na mídia local, os dois jornais já haviam definido a sua linha editorial e a maneira como 

iriam abordá-la, de tal forma que os relatos são diferenciados e, por ora, distantes de um 

jornal para outro. Pode-se notar que o jornal DSM, por vezes, passa a impressão de 

emitir sentenciamentos e pareceres condenatórios aos envolvidos na Operação Rodin. 

Na cobertura realizada pelo mesmo jornal há uma tendência em fazer uso de uma 

espécie de ‘selo’ que faz a chamada para as matérias do caso.  

Os enunciados do DSM fazem uso da autoridade de outros campos para 

emitirem o seu olhar sob o acontecimento em questão. Já em AR, nota-se a propensão 

de uma cobertura, desde o primeiro momento de não fazer menção ao atores tidos como 

suspeitos das investigações deflagradas pela Operação Rodin. Desde as primeiras 

matérias veiculadas nas mídias locais pode-se observar que ambos os jornais constroem 

manchetes nas suas edições. Mas o que diferencia a cobertura de um veículo para outro 

está para além da periodicidade e assiduidade. Nos dois primeiros meses de maior 

produção e informação do caso, ambos os jornais apresentaram uma cobertura 

diferenciada em certos momentos, pois como foi mostrado, cada um tem um modo 

singular de dizer e enunciar os fatos sobre a Operação Rodin. 

Enquanto que o jornal DSM tem matérias em 14 edições dos seus jornais, o 

AR faz da Operação Rodin e de seus desdobramentos material passível de ser noticiado 

em nove edições do jornal. Ao contrário do que é verificado no DSM, em AR não é 

dada a mesma visibilidade e talvez o caráter de execração daqueles atores de maior 

notoriedade – como acontece no jornal DSM, que faz uso corrente dos nomes de 

expoentes da instituição federal de Santa Maria (UFSM) e de seus familiares ao citá-los 

na existência do suposto esquema fraudulento. Outra tática abordada pelo jornal DSM 

diz respeito aos campos envolvidos, explorando a possibilidade de agregar à sua fala 

jornalística a autoridade das outras instituições para validar e mesmo reiterar sentenças 

tanto de absolvição quanto condenação.  

O jornal AR, da mesma maneira, faz referência às demais instituições 

envolvidas para enunciar e construir a rede de acontecimentos que envolvem os fatos 



desencadeados pela Operação Rodin. Na construção dos acontecimentos da Rodin, o 

jornal AR praticamente não remete aos nomes dos principais expoentes da UFSM – 

pelo menos esses nomes não são citados nas titulações que “abrem” as matérias ao 

longo dos dois meses de eclosão da Operação. Nos títulos-manchetes produzidos pelo 

jornal, pode-se constatar a referência direta às fundações envolvidas e ao Detran gaúcho 

– órgão da investigação principal da Rodin.  

De qualquer maneira, os dois jornais locais fizeram da Operação Rodin um 

nicho próprio para enunciar e tecer a rede de acontecimentos conforme seus próprios 

enfoques e direcionamentos. Inicialmente, os jornais fizeram da Rodin o mote principal 

de suas edições, porém a ênfase deu-se de maneira mais acentuada e contumaz no jornal 

DSM, por meio de uma cobertura notoriamente mais incisiva, atenta e, até mesmo 

vigilante, se comparada com a realizada pelo jornal AR. Esse último realizou uma 

cobertura mais ponderada e comedida. O que se pode dizer é que ambos os jornais 

fizeram uso de uma fala jornalística própria como mecanismo de construção para 

engendrar os sentidos e relacioná-los com os acontecimentos acerca da Rodin. Ao certo, 

todas as nuances da cobertura dos fatos da Operação Rodin tomam uma espécie de lugar 

comum em que o campo midiático imprime um determinismo e/ou sentenciamento, 

mesmo que a investigação dos fatos ainda esteja em curso. 

Parafraseando o professor Fausto Neto em uma de suas primeiras aulas 

sobre Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, para realizar a monografia não 

é preciso (re) inventar a roda. Ao abordar nesse estudo o tema Mídia e Operação Rodin 

– pretendeu-se desenvolver um trabalho que pudesse mostrar e elucidar alguns aspectos 

desse importante acontecimento que deixou a sociedade gaúcha atônita. Por ser um 

tema de relevância e com um notório caráter de interesse público, chama-se a atenção, 

desde o início, a existência de um esquema fraudulento envolvendo importantes figuras 

da política estadual e local, além do envolvimento de fundações ligadas à UFSM no 

suposto esquema.  

As relações entre a política e o campo midiático despertam interesse, de tal 

forma que os títulos-manchetes analisados durante o período de novembro e dezembro 

de 2007 puderam dar uma amostra da relação intrínseca entre os campos midiático e 

político, bem como tantos outros envolvidos. Fica como aprendizado desse processo 

como pesquisador e, especialmente a partir da análise desse capítulo da Operação 

Rodin, o fato de como pertencemos às mídias o dever e a necessidade de agir de forma 

que se possa assegurar a todos os envolvidos na construção de qualquer que seja a 



notícia a presunção da inocência. De forma que se reduza ao mínimo a emissão de 

sentenças condenatórias – até porque o princípio da imparcialidade é uma falácia.  

Mas diferentemente de qualquer outro segmento, o jornalista deve estar o 

mais atento e vigilante possível para que não corra o risco de ser leviano e 

inconsequente na produção de qualquer que seja o material jornalístico. O discurso – 

bem simbólico maior do campo midiático – possui o poder de co-determinar os 

acontecimentos e por consequência pré-definir toda a sociedade acerca de determinado 

fato. O cuidado para que não se cometa execrações, exposição demasiada de pessoas e 

instituições deve prevalecer. Ao respeitar essa premissa, as mídias poderão sempre 

figurar entre aquelas instituições com credibilidade que respeitam os princípios do 

estado democrático de direito.  

Ao fim desse estudo monográfico, fica o sentimento de não ter 

pormenorizado mais algumas questões acerca da Rodin. A brevidade do trabalho deixa 

algumas nuances a serem trabalhadas de maneira mais detalhada. Ao completar dois 

anos de Operação Rodin, ainda há aspectos e recortes diferenciados que podem ser 

explorados em futuros trabalhos. Em termos legais, a Operação segue em andamento, 

sem previsão para investigação ser finalizada.  

Dessa maneira, são muitos os vieses que se pode dar sobre o tema. Esse 

instigante e apaixonante assunto não se esgota aqui, até porque a política, da mesma 

maneira que o jornalismo, também é dinâmica. Assim como um pintor, o jornalista deve 

trabalhar com as ferramentas que lhe são permitidas e que estão ao seu alcance. O 

quadro ainda está em aberto e como diria o pintor espanhol Pablo Picasso, “um quadro 

só sobrevive, graças aquele que o olha”. Ou seja, a pauta aqui em discussão – a 

Operação Rodin – só se tornará “fria” (como é dito no jargão jornalístico) quando as 

mídias assim determinarem. 

Em meio a essa, por vezes, conturbada e simbiótica relação entre o campo 

midiático com um sem-número de instituições que permeiam as relações em sociedade, 

fica a constatação de que as mídias estão intrinsecamente ligadas a esses atores. A 

construção da teia de acontecimentos que chegam às pessoas passa indubitavelmente 

pela fala jornalística que dará corpo e voz ao acontecimento em questão. A notoriedade 

de um determinado fato fica sob a tutela da mídia, de tal forma que o campo midiático 

torna-se um agente regulador e operador das relações em sociedade, ora visto como um 

facilitador, ora como um complicador. De qualquer maneira, resta a certeza de que a 

mídia exerce papel fundamental no mundo contemporâneo. O direito à informação é 



condição sine qua non para o exercício da democracia e, assim, evitar desmandos e 

qualquer tipo de coerção ou violação de direito.  

Nem por isso os profissionais do campo midiático devem se valer dessas 

premissas para agir de maneira irresponsável tal qual cães de Pavlov desvairados que 

babam ao primeiro sinal de fumaça. Averiguar é preciso, mas com o cuidado e com a 

ideia central que é assegurado o direito à defesa a qualquer pessoa e/ou instituição 

acusada de algo. Até porque, ao agir como paladinos da justiça, desconsiderando o 

papel de outros campos, as mídias colocam em perigo o seu bem maior – a 

credibilidade. Como jornalista, é preciso preservá-la de maneira que não se coloque em 

risco. Prudência e ponderação são essenciais aos jornalistas para que não se cometa a 

execração de inocentes.         
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